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R
evista noastrã a ajuns la numãrul 40 ºi

cu aceastã ocazie vã oferim o surprizã

la rubrica Recycle BIN ºi nu numai.

Conform discuþiilor de pe forumul nostru

http://www.myc.ro/forum/, revista a luat

"forme", adicã începând cu acest numãr vom

mãrii ponderea articolelor de tip "software"

comparativ cu cele "hardware". Dacã nu ai

reuºit sã intri pe forum ºi sã îþi impui pãrerea ta

despre revista noastrã, sau consideri cã sunt

necesare anumite schimbãri te rugãm sã intri

pe forum ºi acolo vom dezbate propunerile tale

ºi poate chiar se vor materializa, cum a fost ºi

cazul de faþã în care am mãrit ponderea artico-

lelor de software în defavoarea celor de hard-

ware. Pentru cititorii noºtri avem un mic cadou.

Puteþi primi gratuit pe e-mail primele trei

numere din anul 2006 ale revistei MyC în format

PDF. 

Pentru aceasta vã rog sã trimiteþi un e-mail

cu mesajul "PDF" la adresa echipa@myc.ro.

(Atenþie, ne rezervãm dreptul de a trimite o sin-

gurã datã un e-mail cu toate cele trei reviste în

format PDF la o singurã adresã. Toate cererile

vor fi onorate pânã la data de 31 decembrie

2007 inclusiv.) Pe lângã acest mic cadou, iatã

câteva ºtiri care ne vor aduce beneficii în

curând: Windows XP SP3 va include câteva

caracteristici Vista, în concordanþã cu

NeoSmart Technologies Windows XP SP3 build

3205, care s-a lansat pentru testul beta, inclu-

de patru caracteristici noi împreunã cu 1000 de

"fixãri" individuale; pasionaþii de console au

primit o veste bunã de la Sony, consolã

Playstation 3 cu hard disc de 40 GB va costa

doar 399 euro; compania AMD a redus toate

preþurile procesoarelor Athlon 64 X2 începând

cu 4000+ ºi terminând cu 6400+, astfel sper de

sãrbãtori ºi þara noastrã sã beneficieze de pe

urma acestor reduceri. Pe de altã parte am aflat

cã ioDATA a lansat unitatea de stocare flash de

640GB PCI Express care foloseºte un slot PCIe

x4 ºi promite o vitezã enormã de 600 MB/sec.

la scriere ºi 800 MB/sec. în cazul citirii.

Financiar discul este de neatins, valorând acum

19.000 USD. Am mai aflat, conform statisticilor

realizate de Netflix cã discul HD DVD este de

douã ori mai popular decât formatul Blu-ray. ªi

dacã tot sunt la sectorul discurilor HD DVD ºi

Blu-ray, întâmplãtor am descoperit cã un indi-

vid oprit de un ofiþer din poliþie, dupã o discuþie

aprinsã, poliþistul i-a rãspuns cã "ai fost urmã-

rit cu un Blu-ray". Probabil în þara noastrã se

dezvoltã o parte din viitoarele tehnologii care

vor deveni banale în jurul anilor 2012 - '15 , în

fine, eu nu realizez cum poþi fi urmãrit cu un

disc fie el ºi Blu-ray…

Dorel Puchianu Jr.

redactor ºef 

dorel@myc.ro
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Multiple PDF Printer 1.4.1
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QuickZip 4.60.019 Beta
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JLC´s Internet TV v1.1 Beta 6

Ad-Aware
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i.Mage 1.08  
DriverMax 3.0 
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Reach-a-Mail 3.0 
IDPhotoStudio 2.2.0.12  
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Ant Movie Catalog 3.5.1.0  
BgInfo v4.11 
Task Manager Fix 2.0  
Wallix Pro v1.6  
Web Proxy Checker 1.0  
Flash to Video Converter 1.21  
TeamTalk 3.3.1  
Kantaris Media Player 0.2.4 
AntiSpam Sniper Pro v1.7  
AIMP Classic 2.05.2 Beta
MPEG Streamclip 1.2 Beta 2
Bitmeter II 3.5.5
Recuva 1.06.132 
GoSURF 2.77.710.8370 Beta
Drag´n´Crypt ULTRA 1.5.3 
Opt-In Tunnel 1.5b  
RetroShare 0.3.50a Beta  
Local Website Archive Lite v2.0.3 Beta 2  
XAMPP 1.6.4 Beta 3  
SSL-Explorer Community Edition 1.0.0 RC 2  
Netscape 9.0 RC 1 
Malware Removal Tool - Oct 2007 Edition  
CDBurnerXP Pro 4.0.015.277
Synkron 1.0.1  
Internet Video Converter 1.50  
Free Mysterious Halloween Screensaver 1.0  

Zultrax P2P 4.17  
HFSLIP 1.6.3  

Loudtalks v0.9
ThGLog v0.99  

SpeedFan 4.34 Beta 19
Adobe Flash Player (IE, AOL) 9.0.64.0

Beta
EZ eMail Backup 1.1  
VirtualDub 1.7.5
GMax FLV Encoder 1.0  
Nullsoft Install System (NSIS) 2.31 
GermaniX Transcoder 4.0.2.44  
Pfrank 2.05  
PHP FTP Synchronizer 1.1  
MPlayer for Windows (2007-09-30) 
Rockin´ Text 1.0  
Supersonic Download Accelerator v1.6 
Halt! v1.2  
LCD PixelsOK 1.0  
Phoner 2.10  
Absolute Shutdown 1.0 
Sakina Privacy Protector v1.6  
KMPlayer 2.9.3.1378 Beta 
DVDFab HD Decrypter 3.2.0.6 Beta
MoveMetrics v1.4.1
Avant Browser 11.5 RC 21
Ultr@VNC 1.0.4 RC4 
Internet Explorer pentru Windows XP 7.0 
Autostart and Process Viewer v1.4  
Mnemosyne 1.0  
ClamAV/SOSDG 0.91.2-3  
Acoo Browser 1.71.656
RegToy 0.5.4.1  
USBDeview 1.11  
RapGet 1.39  
Arovax AntiSpyware 2.1.153
MediaCoder 0.6.0.3880  
Chainsaw 6.2.2820  
Fresh Download v7.86 
Mz Vista Force v1.4  
BackUpMyFolder v1.2 

OOPPEENN SSOOUURRCCEE

testdisk-6.7
totem-2.20.0
xmms2-fc6.i386.rpm
AudioCompress-2.0
conky-1.4.7
dar-2.3.6
DVDStyler-1.5b6
fwbackups-1.43.1
gnotepad+-1.3.1
irssi-0.8.11
khexedit-0.8.5
leafpad-0.8.10
LiVES-0.9.8.6
lm_sensors-2.10.4
mp3blaster-3.2.0
muine-0.8.7
cdtar-73a
terraform-0.9.0
xarchiver-0.4.6
DataWorkshop-v1.1.1-open-source
Distributie - Freespire 2.0.0
Distributie - Ubuntu 7.04

SSHHAARREEWWAARREE

RegVac Registry Cleaner 5.01.03
Abexo Registry Cleaner 5.3
Reg Organizer 4.10.120
Clock Screen Saver 1.59
ExtremeCars 1.0
Water Life  2.9.5
Security Administrator 11.12
1st Security Agent Pro 7.12
SimpleEye 1.3.5.3
System Monitor 1.4.2
AbpMon 2.0.1.36
The Ultimate Troubleshooter 4.32
Excel Recovery Toolbox 1.4.10
PromptPal  1.5.5.2
Data Destroyer 

QuickUnplug  1.01
Digital PhotoRescue Professiona 4.5.1
Easy Photo Recovery 1.4.1
Need3Space  1.3.5.34
File Encryption XP 1.5.89
Beyond Sync 1.3.2
PDF Split-Merge 2.2
AnyReader 2.2
TurboSplit  1.2
MagicTweak 4.10
Vista Manager 1.2.4
WinUtilities Startup Cleaner 2.18
XP Smoker 5.3
One Cat File Manager 3.01
Owl Commander 2.0
SecurityPlus for MDaemon 3.0.5
Protector Plus 2007 for Windows  8.0.A02
DeepBurner Pro 1.7
History Sweeper 2.81
Agnitum Outpost Firewall Pro 4.0
Advanced Anti Keylogger 3.7
Alpha ZIP 1.3
WinRAR 3.70
WinZip  11.1
Self-Extracting Archive Utility  16.0
TreeSize Professional 4.3.2
Turbo Searcher  3.50
RSHUT PRO 2.8.1.1
NameWiz 4.11
Adobe InDesign CS3
Adobe Illustrator CS3
Adobe Flash Professional
Adobe Photoshop Lightroom 1.2

TTRRAAIILLEERREE

Filme:
Atonement HD
atonement
Dragon wars
Feel the noise
finishing the game
Grace is gone
O Jerusalem
Saw IV HD
Saw IV
The Dark Knight HD
The dark knight
walk hard
We own the night

QuickTime Installer

iPOD:
Atonement
Dragon Wars (D-War)
Feel the Noise
Finishing the Game
Grace Is Gone
Saw IV
The Dark Knight
We Own the Night

Jocuri:
Ghost Squad Trailer
NFSPS Diary DriftRacing
Odd Sector 5
The Witcher
Virtual Fighter 5

RREEVVIISSTTAA

Avast Home Edition 4.7.1043
Gadwin PrintScreen
Ipswitch
iTunes
muCommander
Spyware_Doctor
Teme Windows - prezentate in nr. 39
wine-Windows&Linux
vmware-Windows&Linux

TTooaattee  ffiiººiieerreellee  aauu  ffoosstt  ssccaannaattee  ccuu  NNOODD3322  vveerrssiiuunneeaa  22..55,,  AAVVGG  AAnnttii--

vviirruuss  ººii  WWeebbrroooott  SSppyy  SSwweeeeppeerr  ccuu  ddeeffiinniiþþiiiillee  llaa  zzii..

TTooaattee  pprrooggrraammeellee  ggrraattuuiittee  ((FFrreeeewwaarree))  aauu  ffoosstt  ddeessccããrrccaattee  ddee  ppee

ssiittee--uurrii  ccaarree  aauu  ccaa  ssccoopp  pprroommoovvaarreeaa  pprrooggrraammeelloorr  ggrraattuuiittee..  OOrriiccuumm,,

ddaaccãã  uunneellee  pprrooggrraammee  ssuunntt  ttrriiaall  ssaauu  sshhaarreewwaarree  ssaauu  ttrreebbuuiiee  ppuurr  ººii

ssiimmpplluu  ppllããttiittee  ccaa  eellee  ssãã  ffuunnccþþiioonneezzee  ººii  ssee  aaffllãã  pprriinnttrree  cceellee  ggrraattuuiittee

rreeddaaccþþiiaa  îîººii  cceerree  ssccuuzzee  ppeennttrruu  aacceesstt  iinncciiddeenntt..
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WWiinnddoowwss  XXPP  SSPP33  BBeettaa

((BBuuiilldd  33220055))  aa  ffoosstt  llaannssaatt  

Spune-þi bunã ziua noului Windows

XP SP3, build 3205!Întrucât versiunea

nou lansatã poartã acelaºi nume cu

cea lansatã înainte cu o lunã (build

3180), putem sã vã spunem cã cele

douã versiuni nu sunt identice.

Versiunea nouã se livreazã de aseme-

nea ca windowsxp-kb936929-sp3-

x86-enu.exe ºi are 334,2 MB ºi este

disponibilã pentru Windows Server

2008 ºi Windows Vista SP1 beta. 

Împreunã cu "installer-ul" (în

englezã, japonezã ºi germanã),

Microsoft a furnizat de asemenea

notele de lansare obiºnuite ºi o listã

cu toate hotfix-urile incluse în aceastã

lansare. Contrar cu încrederea popu-

larã, Windows XP SP3 este livrat cu

toate caracteristicile noi, nu doar

patch-uri ºi hotfix-uri.

6|MyCOMPUTER

Rãzboiul formatului optic HD este

departe de a se termina ºi ambele

tabere duc o luptã decentã. În tabãra

HD DVD, cei doi susþinãtori principali

sunt Toshiba ºi Microsoft, care au

fãcut eforturi deosebite pentru a-ºi

promova formatul. Cele douã companii

susþin cã vor forma Advanced

Interactivity Consortium (AIC), un

"forum deschis cu scopul de a promo-

va interactivitatea în domenii largi a

dispozitivelor noi de consum, conþinut

digital ºi scenarii de distribuþie," sau

în esenþã sã accelereze adopþia HD

DVD. "Pentru a crea aceste ecosiste-

me, vrem sã adunãm un grup de com-

panii, care sã extindã aceste scenarii

pe o gamã variatã de platforme. AIC va

susþine aceste platforme ºi de aseme-

nea interoperabilitatea playerelor ºi

serviciilor HD DVD," spunea Hisatsugu

Nonaka, vicepreºedintele executiv de

la Toshiba. O astfel de caracteristicã

HD DVD pe care AIC o va evangheliza

cu putere este HDi, standardul pe care

HD DVD îl foloseºte pentru a prezenta

caracteristici speciale cum ar fi

comentariul picture-in-picture. "AIC

îºi are originea în lucru cu HDi ºi HD

DVD, dar este deschis tuturor compa-

niilor interesate în a aduce un set larg

de experienþe consumatorilor diferite-

lor platforme," spune Robbie Bach,

preºedintele segmentului "Enter-

tainment and Consortium Division" de

la Microsoft. Microsoft ºi Toshiba a

extins grupul AIC pentru a include

DreamWorks Animation SKG, Para-

mount Pictures, Universal Studios ºi

Warner Bros.

"Suntem încântaþi sã suportãm

formaþia AIC ºi sã privim înainte spre

dezvoltarea scenariilor interactive pe

HD DVD, care va extinde experienþa

consumatorului pe noile platforme, "

spune Craig Kornblau, preºedinte al

Universal Studios Home Enter-

tainment ºi Universal Pictures Digital

Platforms. "Urmãrind apropierea

standardelor, aceastã colaborare va

uniformiza atât beneficiul consumato-

rilor cât ºi industria."

www.myc.roINFO:\ Hardware & Software

Microsoft, Toshiba formeazã un grup pentru a accelera adopþia HD DVD

FFiirrmmãã  ddaattãã  îînn  jjuuddeeccaattãã

ddee  iinndduussttrriiaa  mmuuzziiccaallãã

ppeennttrruu  ccãã  ppeerrmmiitteeaa

aannggaajjaaþþiilloorr  ssãã  aassccuullttee

rraaddiioo  llaa  lluuccrruu    

O firmã de reparaþii autovehicule a

fost datã în judecatã ºi acuzatã de viol

al copyright-ului muzical pentru cã

angajaþii ascultau radio la lucru.

Acþiunea împotriva Kwik-Fit Group a

fost adusã de Performing Rights

Society, care colecteazã taxe pentru

soliºti ºi pentru compozitori. La audie-

rea proceduralã de la Court Session

din Edinburgh, un judecãtor a refuzat

sã respingã despãgubirile pretinse în

valoare de 200,000 de lire englezeºti.

Într-o declaraþie recentã de presã,

Microsoft a anunþat cã îºi va extinde

vânzãrile sistemului de operare

Windows XP la canalele OEM ºi retail cu

cinci luni de zile peste data iniþialã, 30

Iunie 2008. Miºcarea vine dupã o canti-

tate mare de feedback de la clienþi ºi

parteneri, care au aflat data originalã

"end-of-sale" din 31 ianuarie 2008. Mike

Nash, vicepreºedintele Windows Product

Management, declarã "În timp ce ne

bucurãm de rãspunsul pozitiv pe care l-

am vãzut ºi auzit de la clienþii care folo-

sesc Windows Vista, sunt câþiva clienþi

care necesitã mai mult timp pentru a

face schimbarea cãtre Vista." Nash

spune cã politica originalã dusã de

Microsoft în patru ani de disponibilitate

a sistemului de operare, canalele OEM ºi

retail au fost stabilite în 2002. În orice

caz, datoritã întârzierilor lansãrii

Windows Vista, Microsoft a simþit cã ofe-

rind Windows XP pentru vânzare supli-

mentarã încã cinci luni ar avea mai mult

sens. Când se discutã despre ce aude

Microsoft în termeni feedback de la

clienþi cu privire la Windows Vista, Nash

declarã, " Cu mai mult de 60 de milioa-

ne de licenþe vândute în vara aceasta,

Windows Vista este pe cale de a deveni

cel mai rapid vândut sistem de operare

din istoria Microsoft." Nash de la

Microsoft simte cã cele mai bune vânzãri

de pânã acum se datoreazã dublãrii vân-

zãrii calculatoarelor desktop ºi laptop-

urilor cu Windows Vista ca sistem de

operare primar. 

În orice caz, Microsoft a decis de

asemenea sã ofere pentru OEM opþiunea

de la oferi clienþilor downgrade de la

Windows Vista la Windows XP.  

Gateway XHD3000 promite câteva

caracteristici care nu pot fi gãsite la alte

ecrane de 30 inci de la Dell ºi HP. Una

dintre caracteristicile promovate de

Gateway la XHD3000 este rezoluþia

1600p HD. Toate monitoarele LCD de 30

inci pentru PC împãrtãºesc aceeaºi rezo-

luþie 2560 x 1600, deci Gateway nu

aduce nici o noutate. În orice caz, ceea

ce adaugã Gateway la noul ecran sunt

opþiunile abundente de conectivitate,

care permit conectarea a ºase dispoziti-

ve ºi abilitatea de a reda conþinutul

1080p de la playerele HD DVD sau Blu-

ray în rezoluþia 1600p ºi o telecomandã

IR care controleazã pânã la ºase dispo-

zitive. 

Gateway susþine cã

XHD3000 are un timp

de rãspuns de 5 milise-

cunde, deºi specificaþiile

produsului sugereazã cã

noul monitor foloseºte

un panou diferit de cel

gãsit în oferta desktop de

30 inci de la Dell. Ca majo-

ritatea panourilor high-

end de 30 inci de pe piaþa

din ziua de azi, XHD3000

are un panou Samsung S-PVA. Opþiunile

de conectivitate includ HDMI cu HDCP,

VGA analigoc, DVI, composite video, S-

Video, component YPrPb ºi 6 porturi

USB. 

Rata de

c o n t r a s t

e s t e

1000:1 ºi

luminozi-

t a t e a

ecranu-

lui este

4 0 0

Cd/m2.

G a t e w a y

XHD3000 este disponibil în lista la

Gateway.com la preþul de 1699,99 USD.

Samsung anticipeazã de asemenea

lansarea unui monitor de 30 inci comer-

cial în anul acesta.

MMiiccrroossoofftt extinde vânzarea Windows XP

DDeellll  ººii  HHPP  concureazã pe teritoriul LCD-urilor de 30 inci 
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Piloþii rebeli din Star Wars aveau

druizi ca R2D2, care sã-i asiste la zbor

ºi în caz de probleme, roboþii se ocu-

pau de reparaþii, cum ar fi de exemplu

scutul.

Nissan are ceva similar ºi a dezvol-

tat o maºinã, care are un robot vorbi-

tor. Pivo 2 este succesorul lui Pivo,

care a fost dezvãluit în 2005. Ca ºi

predecesorul sãu, maºina electricã pe

trei roþi dispune de roþi care se pot

întoarce cu 90 de grade pentru o par-

care mai uºoarã ºi o cabinã care se

poate rãsuci cu 360 de grade elimi-

nând nevoia de întoarcere. 

Maºina are tehnologii "by-wire",

care folosesc semnale electrice direc-

þie ºi frâne. 

Robotul asistent, Papero are

camere ce monitorizeazã constant

pilotul. "Pãreþi obosit. Este o cafenea

la 500 de metri înainte pe stânga, i-a

spus unui ºofer cãruia i se închideau

pleoapele la o demonstraþie recentã.

Dacã simte cã ºoferul are o dispoziþie

proastã va aproba sau va da din cap

pentru a-i îmbunãtãþi dispoziþia. 
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Mulþi gameri înflãcãraþi vor fi de

acord cã una dintre cele mai bune

tastaturi pentru jocuri este Razer

Tarantula, sositã pe piaþã în ultimii ani.

Acum, Razer anunþã cea mai nouã

tastaturã pentru gaming, Razer

Lycosa. Faþã de vechea tastaturã

Tarantula, care nu lumineazã toate

tastele, noua tastaturã pentru gaming,

Lycosa este luminatã integral, la fel ca

tastatura Microsoft Reclusa. Razor

furnizeazã funcþionalitatea care per-

mite gamerilor sã aleagã iluminarea

integralã a tastelor la Lycosa sau pur

ºi simplu doar

i l u m i n a r e a

tastelor WASD

pentru contro-

l u l m i º c ã r i i .

Vârful tastelor

este îmbrãcat în

cauciuc pentru a împiedica alunecarea

ºi foloseºte tehnologia Hyperesponse.

La fel ca Tarantula, Lycosa are încor-

porate jackurile pentru microfon, cãºti

ºi un port USB pentru alte periferice.

Razer foloseºte pentru

Lycosa aceeaºi tehnologie

Ultrapolling 1000Hz pe care

au folosit-o recent la anun-

þatul mouse Razer Lachesis

pentru un joc cât mai fluent.

Partea pe care se odihneºte

încheietura mâinii poate fi

înlãturatã ºi tastatura are 10

profile software personalizabile care

permit comutarea în timpul miºcãrii.   

Memoria onboard permite stoca-

rea profilurilor ºi permite ca Lycosa sã

poatã fi folositã la calculator fãrã soft-

ware în timp ce

oferã gamer i lor

accesul la profiluri-

le lor. Dimensiunile

tastaturii sunt 469

mm (lungime) x 221

mm (lãþime) x 15

mm (înãlþime). Pe lângã tastatura

Lycosa, Razer a introdus un nou coleg

pentru cãºtile Barracuda, numite

gaming headset Piranha. În timp ce

headsetul Barracuda foloseºte tehno-

logia sorround sound, Piranha

foloseºte doar sunetul stereo.

Controlul în linie permite ajustarea

volumului ºi un buton pentru decupla-

rea microfonului. Headsetul are frec-

venþa de rãspuns de 18-22,000 Hz ºi

impedanþa de 32 de ohmi ºi un cablu

de trei metri. Cãºtile se conecteazã

mai degrabã printr-un jack standard

de 3,5 mm decât conectorul DVI folo-

sit de cãºtile Barracuda. Dis-

ponibilitatea tastaturii Lycosa este

planificatã pentru luna noiembrie la

preþul de 79,99USD ºi headsetul

Piranha va fi disponibil la acelaºi preþ.  

VVeerriizzoonn  ssppeerrãã  ssãã "ucidã iPhoneul" cu Voyager

Noul LG Voyager de la Verizon, dez-

vãluie cã este timpul pentru un sezon de

vacanþã iPhone-ului. Noul telefon luptã

împotriva popularului iPhone

de la Apple ºi este plin de

muniþie pentru asalt.

"Ucigaºul iPhone" are un

design similar cu cel de la

iPhone, dar are ceva în plus:

o reþea mai rapidã. LG

Voyager are deschidere spre

tastaturã ºi un ecran mai mic

pentru utilizatorii cãrora le dis-

place keypad-ul tactil de la

iPhone. 

Alte caracteristici includ navigarea

pe Internet, accesul V CAST Video ºi

Music, o camerã digitalã de 2MP ºi

suport pentru fiºierele mp3, wma ºi

fiºierele aac neprotejate. "Credem cã va

fi cel mai bun telefon…din anul acesta.

Va ucide iPhone-ul," spune directorul de

marketing Mike Lanman de la Verizon

Wireless, într-un interviu. Analistul Avi

Greengart crede cã aceastã afirmaþie

ucigaºã este puþin ciudatã. El crede cã

Voyager va atrage mulþi consumatori,

care nu vor sã schimbe furnizorul

Verizon. 

Greengart nu vede chiar aºa impac-

tul asupra vânzãrilor iPhone. 

Verizon îºi concentreazã armele

spre iPhone, dar celelalte trei tele-

foane concurente cu iPhone-ul ar

putea de asemenea, cauza unele

tulburãri. Celelalte trei modele

sunt Samsung Juke, BlackBerry

Pearl ºi LG Venus. Juke are stil,

este subþire ºi suportã 2GB spa-

þiu de stocare, A2DP Bluetooth

ºi o camerã de 1,3 megapixeli.

Venus are câteva caracteristici inte-

resante ecran tactil, propriul feedback

cu vibraþie, o expansiune miniSD, A2DP

ºi o camerã cu 2 megapixeli. BlackBerry

Pearl oferã o camerã cu 1,3 megapixeli,

hãrþi BlackBerry, easy-to-use e-mail, un

media player cu funcþie completã ºi

expansiune miniSD. Noile telefoane de la

Verizon aratã cu siguranþã foarte bine.

În timp ce se concentreazã asupra

detronãrii iPhoneului cu LG Voyager,

mulþi vor fi topiþi dupã farmecul micuþu-

lui Juke sau BlackBerry Pearl. 

Razer anunþã tastatura Lycosa ºi Headsetul Piranha GGPPUU--ZZ  vv00..00..66

GPU-Z este un utilitar de catego-

rie uºoarã cu design care oferã toate

informaþiile legate de palca graficã ºi

procesorul grafic pe care le deþineþi. 

CCaarraacctteerriissttiiccii

- Suportã plãcile grafice NVIDIA ºi

ATI

- Afiºeazã informaþiile despre pro-

cesorul grafic ºi placa graficã

- Afiºeazã supratactarea, frecven-

þele implicite ºi frecvenþa 3D (dacã

sunt disponibile)

- Validarea rezultatelor

- Nu necesitã instalare

- Suportã Windows 2000/ XP /

Vista (ambele versiuni sunt suportate

pe 32 ºi 64 de biþi)
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Transcend lanseazã

Kit-ul de memorie de

2GB DDR2-1066 cu

240 de pini aXeRam

La fel ca predecesorul sãu, DDR2-

800 aXeRam, foloseºte cipuri premi-

um ºi oferã performanþã fãrã rival.

Având un design pentru gameri,

memoria aXeRam oferã performanþã

de supratactare superioarã în timp ce

menþine sistemul stabil. Kit-ul dual-

channel de 2GB de memorie DDR2-

1066 cu 240 de pini de la Transcend

include o pereche de module de 1GB

DDR2 1066MHz cu radiatoare de foar-

te bunã calitate. Pentru a asigura com-

patibilitatea, modulele aXeRam folo-

sesc "PCB-uri cu ºase straturi", care

satisfac standardele JEDEC (Joint

Electron Device Engineering Council).

DIMM-urile de 240 de pini incluse în kit

sunt fãcute fiecare din 16 cipuri de

calitate 64Mx8 DDR2 FBGA. Fiecare

cip este selectat cu cele mai stricte

standarde de calitate ºi este fabricat

folosind pachete mici Fine-Pitch Ball

Grid Array (FBGA) pentru a asigu-

ra o disipare termicã mai bunã,

eficienþã electricã ºi per-

formanþã mai bunã pentru

supratactare. Cei 2GB

DDR2-1066 cu 240 de pini

aXeRam includ Enhanced

Performance Profiles (EPP), care per-

mite utilizatorilor sã configureze auto-

mat plãcile de bazã cu EPP activat cu

setãri agresive ale memoriei pentru o

performanþã mai bunã a memoriei ºi

sistemului. Kit-ul de memorie

Transcend 2GB

D D R 2 - 1 0 6 6

aXeRam dual-

c h a n n e l

conþi-

n e

d o u ã

module iden-

tice de memorie

de 1GB cu design spe-

cial pentru configuraþia

dual-channel, ceea ce le per-

mite sã furnizeze o lãþime de

bandã a memoriei de pânã la 17GB/s.

Performanþa este mai bunã cu 32,8%

comparativ cu DDR2-800, care oferã

12,8GB/s în modul dual-channel.

Entuziaºtii vor aprecia radiatoarele de

aluminiu pur care au un stil distinctiv

ºi caracteristici superioare de difuziu-

ne a cãldurii.
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SSccaannaaþþii  ccuu  GGeenniiuuss

VViivviidd--11220000TTAA!!  

Genius lanseazã un scaner cu

design pentru o utilizare confortabilã

acasã, în ºcoalã ºi în biroul dumnea-

voastrã! Noul Genius Vivid-1200TA are

o rezoluþie ridicatã de 1200x2400 dpi

ºi o adâncime de culoare de 48 de biþi.

Cu el obþineþi imagini uimitoare ºi

pline de viaþã mulþumitã caracteristi-

cilor variate de scanare. Pachetul

Vivid-1200TA include un adaptor

transparent ºi un software fantastic

pentru a face scanarea documentelor

ºi a filmele mai uºoare ºi mai inte-

resante. Puteþi scana pânã la cinci

cadre de film ºi un cadru alunecos.

Practic, oricine poate scana cu Vivid-

1200TA. Are trei butoane pentru Scan,

Copy ºi funcþii E-mail. Cu un singur clic

al unui buton, Vivid-1200TA trece ime-

diat la lucru. Aceastã unitate include

ScanWizard 5, care vã oferã o admini-

strare bunã a calitãþii imaginii, tehno-

logia Color Rescue, care reface culo-

rile ºterse ºi le face din nou sã vibre-

ze ºi Simple Star Photoshow Deluxe,

care permite scanarea a 4 fotografii

simultan. 

MMiisstteerruull  meteoritului Peru ss--aa  rreezzoollvvaatt
Un eveniment cosmic semnificant a

luat naºtere când un meteorit masiv a

cãzut în 15 septembrie în afara satului

Carancas de lângã lacul Titicaca.

Meteoritul a creat un crater de opt metri

adâncime ºi 20 de metri lãþime. Obiectul

s-a dovedit a fi un meteorit ºi nu ceva de

origine terestrã. Craterul masiv a emis

un fum ciudat care a provocat în mod

violent dureri de cap ºi stãri de greaþã la

peste 30 de locuitori. Rapoartele aratã

cã numãrul exact de victime este de

aproximativ 200. Poliþia a blocat crate-

rul, iar locuitorii au fost transportaþi la

spital. Directorul ministerului de sãnãta-

te din regiunea Puno, Jorge Lopez spune

cã nici unul dintre pacienþi nu este în

condiþii bune, dar aceºtia vor trebui sã

treacã prin testele neurologice ºi sang-

vine ca mãsurã de precauþie din trei în

trei luni. Acum, echipa cercetãtorilor din

Peru au determinat adevãrata cauzã -

apã freaticã degradatã cu arsen.

Reacþiile locuitorilor au fost rezultatele

gazelor de arsen inhalate, conform, cer-

cetãtoarei Luisa Macedo de la Institutul

de cercetare a exploatãrii miniere,

metalurgiei ºi geologiei din Peru, care a

vizitat locul incidentului. Solul din Peru

este bogat în depozite de arsen ºi atunci

când a lovit meteoritul, aburii au fost

creaþi de cãldura meteoritului. Aceste

particule de arsen au creat variate

neplãceri. Locuitorii au descris eveni-

mentul ca pe o experienþã înspãimântã-

toare vãzând cum o bilã mare de foc ate-

rizeazã din cer cu o vitezã foarte mare,

iar apoi impactul a împrãºtiat rãmãºiþe

pe o razã largã. Epava a aterizat pe

acoperiºul celei mai apropiate case, la

micã distanþã de crater ºi nu a cauzat

vreun incendiu. Misterul medical al

meteoritului ºi soluþiile sale aratã cã

sunt explicaþii practice pentru multe

fenomene din afara lumii. Evenimentul a

fost de asemenea un eveniment cosmo-

logic semnificant, marcând cel mai

puternic impact din ultimii ani. De acum,

oamenii din Carancas, probabil cã nu îºi

mai doresc sã vadã vreodatã un alt

meteorit.

FiT Distribution, companie care

opereazã magazinul on-line PCfun.ro,

anunþã astãzi lansarea ElectroFun.ro,

primul site de comerþ on-line adresat

exclusiv echipamentelor electronice ºi

electrocasnice. ElectroFun.ro îºi propu-

ne sã devinã magazinul on-line numãrul

1 în opþiunile clienþilor pe segmentul pro-

duselor electronice ºi electrocasnice,

care aduce în permanenþã inovaþia în

domeniu ºi oferã experienþa de cumpã-

rare cea mai avansatã. "Dupã primul an

din momentul lansãrii PCfun.ro, pornind

de la experienþa ºi rezultatele acestui

proiect, am decis lansarea unui concept

focalizat, dedicat pieþei de electrocasni-

ce. Am ales domeniul în concordanþã cu

expertiza proprie ºi a echipei de

management. Proiectul îºi propune o

cifrã de afaceri de 3 milioane de euro în

primul an ºi o recuperare a investiþiei în

18 luni", declarã Marius Ghenea,

Preºedinte al ElectroFun.ro/PCFun.ro.

"Necesitatea unei adresãri focalizate a

devenit vizibilã dupã prima perioadã de

la demararea magazinului online

PCfun.ro, iar cercetarea realizatã de noi

de la demararea ElectroFun ne confirmã

acest lucru. Clienþii celor douã magazine

on-line au o suprapunere rezidualã ºi, în

multe privinþe, comportamentul la cum-

pãrare este total diferit", declarã Magda

Stoica, director de vânzãri ElectroFun.

"În prima lunã de la pornirea proiectului,

am onorat comenzi de peste 50.000

USD", a adãugat Magda Stoica. 

EElleeccttrrooFFuunn..rroo,,  mmaaggaazziinnuull  oonn--lliinnee  aall  îînnttrreeggiiii  ffaammiilliiii,,  
este lansat de FiT Distribution

GGaatteewwaayy  aannuunnþþãã  ppllaa--
nnuurrii  ddee  aacchhiizziiþþiioonnaarree  aa
ccoommppaanniieeii  PPaacckkaarrdd  BBeellll

Gateway Inc. plãnuieºte sã achizi-

þioneze PC Packard Bell BV cu o sumã

nedezvãluitã, o miºcare fondatã de

Acer Inc. ca parte a planului de achizi-

þie a firmei Gateway. 

Acer ºi-a anunþat planurile de a

cumpãra Gateway în August cu 710

milioane USD. În 2006, Gateway a

semnat o înþelegere cu Hui, care i-a

dat lui Hui dreptul de prim refuz dacã

decide sã vândã PB Holding Co. Hui

este cel mai mare acþionar de la

Packard Bell.
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CCoommeerrþþuull  eelleeccttrroonniicc
rroommâânneesscc  ccuu  ppllaattaa  oonn--lliinnee

pprriinn  ccaarrdd  îîººii  ccoonnttiinnuuãã  rriittmmuull
ddee  ccrreeººtteerree

Conform datelor publicate de

RomCard, valoarea totalã a pieþei pen-

tru aceeaºi perioadã se situeazã la 8,1

milioane euro ºi 117.000 tranzacþii

online. În aceste condiþii, ePayment îºi

pãstreazã poziþia de lider cu 94% cotã

de piaþã, calculatã în funcþie de valori-

le tranzacþionate. Comparativ cu valo-

rile anunþate pentru primele ºase luni

ale anului, în trimestrul al treilea se

observã o uºoarã scãdere a cifrelor,

fenomen normal având în vedere cã

lunile de varã reprezintã, tradiþional,

perioada de concedii când ritmul de

cumpãrãturi este mai scãzut. Luna sep-

tembrie marcheazã reluarea ritmului

de creºtere, cifrele indicând în siste-

mul ePayment o creºtere de 23% faþã

de luna august, de la 2,3 milioane euro

la aproape 2,8 milioane euro. Raportat

la nivelul întregului an 2006, perioada

ianuarie-septembrie 2007 a înregi-

strat o creºtere de 137% a numãrului

de tranzacþii cu plata on-line prin card

procesate prin intermediul ePayment

ºi de 115%, din punctul de vedere al

valorii acestora, ajungând la suma de

21,5 milioane euro ºi 253.000 de tran-

zacþii. Sectoarele care au înregistrat cel

mai mare succes în mediul on-line sunt

în continuare cel al telecomunicaþiilor,

cu o pondere de 30% din volumul total

al tranzacþiilor, urmat de turism (pache-

te turistice) ºi transporturi, cu o ponde-

re de 20%, retail cu 18% ºi acces la con-

þinut cu 12 procente. Principalul factor

care a contribuit la evoluþia pieþei este

creºterea nivelului de încredere al publi-

cului în privinþa securitãþii plãþilor on-

line, ca urmare a intensificãrii progra-

melor de informare ºi educare dedicate

atât cumpãrãtorilor finali, cât ºi comer-

cianþilor on-line. La creºterea pieþei a

contribuit, într-o mare mãsurã ºi intra-

rea unor jucãtori importanþi, companii

cu portofolii mari de clienþi, precum

Romstal, Diverta sau Ultra Pro, care au

vãzut în mediul on-line un canal nou ºi

util pentru creºterea vânzãrilor, eficien-

tizarea activitãþilor de marketing ºi

menþinerea unei relaþii optime cu

clienþii.

A c e a s t ã

gamã se

caracter i -

zeazã prin

m a t e r i a l e

rezistente la

a p ã

ºi la ºocuri, buzunare croite special pen-

tru protecþia obiectivelor foto ºi com-

partimente flexibile. 

Genþile ºi husele SLR pentru aparate

foto sunt disponibile într-o combinaþie

de negru ºi gri. In plus, husele Case

Logic sunt dotate cu com-

partimente de stocare

vaste pentru baterii ºi card-

uri de memorie. In colecþia

SLR, se distinge modelul

unic SLRC-4, sacul pentru apa-

rat foto ºi laptop. SLRC-4 este dotat cu

sistemul Hammock Suspension, pentru

protecþia obiectivelor foto, ºi cu com-

partimentul cãptuºit special conceput

pentru securitatea laptop-urilor cu dia-

gonala de pânã la 15,4 inci. Case Logic

foloseºte materiale de fabricaþie rezi-

stente ºi de calitate, astfel încât toate

produsele Case Logic beneficiazã de

garanþie pe viaþã limitatã. Produsele

Case Logic sunt distribuite în România

prin Intercont Music. 

Chiar la momentul potrivit pentru

sezonul de cumpãrãturi, utilizatorii

Yahoo Mail se pot aºtepta la câteva e-

mail-uri frauduloase, care pretind cã ar

fi de la eBay ºi PayPal. Asta este, dacã

lucrurile decurg conform planurilor

anunþate de trei companii. Yahoo, eBay

ºi susþinãtorul eBay, PayPal spune cã vor

folosi tehnologia DomianKeys pentru

autentificarea e-mail ca sã poatã opri

mesajele phishing de la domeniile mali-

þioase. Yahoo spune cã "upgrade-ul"

tehnologic va fi schimbat în ansamblu în

urmãtoarele câteva sãptãmâni, furnizo-

rul de e-mail fiind autorizat sã verifice

domeniul de la care se afirmã cã este tri-

mis un e-mail. "Yahoo! Mail blocheazã

acum mesajele neautentificate care

susþin cã sunt bazate pe semnãturile

DomainKeys de la eBay ºi PayPal ºi

putem face asta pentru cã eBay ºi

PayPal sunt încrezãtoare cã semneazã

100% din mail-urile legale care pleacã

spre alte þãri," declarã Mark Risher,

managerul grupului Yahoo! Mail pe

InternetNews.com. "Noi credem cã

acest lucru va muta indicatorul în ter-

meni de protecþia consumatorului ºi

clienþii eBay ºi PayPal din întreaga lume,

care folosesc Yahoo! Mail vor avea acum

o experienþã e-mail mai sigurã din acest

motiv, " adaugã el. "Ei vor începe sã pri-

meascã câteva e-mail-uri false susþi-

nând cã sunt trimise de la eBay ºi

PayPal, sporindu-le încrederea în mesa-

jele pe care le primesc." Dacã planul de

eliminare al e-mail-urilor false funcþio-

neazã, s-ar putea ca unii utilizatori sã

scape de lunga suferinþã provocatã de

ameninþarea cu phishing. În Ianuarie

2006, firma de cercetare Netcraft a

identificat eBay ºi PayPal ca þintã de top

pentru phishing, reprezentând 62% din

toate atacurile Phishing în 2005. 

Sistemul de operare Ubuntu, bazat

pe Linux ar putea deveni vechi pentru

unii utilizatori, deci gândiþi-vã la schim-

barea pe Vixta, combinaþia unui sistem

de operarea Linux cu interfaþã Vista.

Reþineþi cã este bazat tot pe Linux, chiar

dacã nu se pot rula aplicaþii Windows pe

Vixta. Dar, ne face sã ne întrebãm dacã

performanþa Vixta va fi la fel de bunã ca

Linux. Downloadsquad.com - Vixta ar

putea fi distribuþia Linux cu cea mai micã

audienþã posibilã: utilizatorii Linux care

iubesc aspectul Windows Vista ºi vor ca

desktop-urile lor Linux sã semene cât

mai mult cu Windows. Vixta este bazat

pe Fedora cu o interfaþã personalã baza-

tã KDE. Dacã sunteþi un utilizator de

Linux, atunci probabil va fi un lucru bun,

dar ne îndoim cã Vixta va convinge utili-

zatorii de Windows sã treacã pe Linux. 

CCaassee  LLooggiicc,,  lliiddeerr  mmoonnddiiaall  ppee  ppiiaaþþaa  aacccceessoorriiiilloorr  bbuussiinneessss  ººii  lliiffeessttyyllee,,  anunþã
lansarea noii game de genþi ºi huse pentru aparate foto.

Cu un an în urmã, s-a lansat Internet

Explorer 7 pentru Windows XP. De a-

tunci, IE7 este pe calea de a ajunge cel

mai folosit browser din lume ºi am vãzut

multe evidenþe cã IE7 face mai uºoarã ºi

mai sigurã îndeplinirea sarcinilor online

de fiecare zi. De exemplu, Phising Filter

încorporat protejeazã utilizatorii de

cunoaºterea site-urilor web phising cu o

medie de 900,000 ori pe sãptãmânã. IE7

este primul - ºi singurul - browser cu

suport nativ pentru Extended Validation

SSL Certificates, care ajutã la preveni-

rea fraudelor on-line. Pentru cã

Microsoft doreºte protejarea serioasã a

întregului ecosistem Windows va permi-

te instalarea IE7 pentru pentru toþi utili-

zatorii Windows. În prezent, instalarea

IE7 nu va mai necesita validarea

Windows Genuine Advantage ºi va fi dis-

ponibil tuturor utilizatorilor Windows XP.

Dacã nu rulaþi IE7, puteþi sã-l descãrcaþi

de pe pagina Internet Explorer de la

Microsoft.com. Dacã rulaþi deja IE7,

aceasta nu vã va fi oferitã prin

Automatic Updates.

IInntteerrnneett  EExxpplloorreerr  77  

YYaahhoooo,,  eeBBaayy  ººii  PPaayyPPaall  îînn  Joint Effort pentru combaterea Phishing-ului

VViissttaa  aaddaauuggãã  Linux = Vixta
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Stealth Computer tocmai a lansat Little PC 350 PCI, care se ridicã la 2,75 inci înãlþime. În
ciuda dimensiunii mici, LittlePC are totuºi destul loc pentru un slot PCI de mãrime medie, oferind
posibilitatea ataºãrii unei plãci grafice sau a unei plãci de sunet dedicate. Acest miracol subþirel
este împuternicit de un procesor Celeron M sau Pentium M ºi poate funcþiona la portul de 12
volþi al autovehicolului dumneavoastrã sau la alte conexiuni similare de tensiune. Cu 995USD
puteþi achiziþiona un procesor Celeron M la 1,5GHz, 512MB RAM, hard disc de 80GB ºi un dis-
pozitiv combo DVD/CD-RW. Majoritatea plãcilor grafice din zilele noastre utilizeazã arhitectura
PCI Express, deci un slot PCI standard cu siguranþã nu va fi de ajuns dacã doriþi sã vã afundaþi
din mers în cele mai noi jocuri DirectX 10. 

www.myc.roINFO:\ Hardware & Software

Sony anunþã o nouã unitate Blu-

ray, internã pentru PC. Noul dispozitiv

dubleazã viteza de scriere comparati-

vã cu unitãþile Blu-ray precedente, BD-

R din sisteme. Noul inscriptor Blu-ray

BWU-200S înjumãtãþeºte timpul de

scriere permiþând inscripþionarea unui

disc de 50GB BD-R sã fie scris în apro-

ximativ 45 de minute. Dispozitivele

anterioare erau 2x ºi timpul de scriere

era în jur de 90 de minute pentru un

disc BD-R. Ca o completare pentru in-

scripþionarea discurilor BD-R, dispozi-

tivul poate inscripþiona de asemenea

discuri DVD+/-R la 16x, inscripþionarea

DVD DL fiind de asemenea suportatã. 

Software-ul inclus cu inscriptorul

permite capturarea, inscripþionarea,

editarea ºi vizualizarea conþinutului

high-definition capturat în format HDV

1080i de pe camere HDV. Cu BWU-200S

un disc BD-R sau BD-RW poate stoca

pânã la 230 de minute de video HD.

Sony foloseºte mai degrabã interfaþa

SATA decât PATA mai comunã unitãþi-

lor optice. Unitatea are dimensiunea

internã standard 5,25 inci, iar dispozi-

tivul ºi software-ul sãu sunt compatibi-

le cu Windows XP ºi Vista. "Tehnologiile

optice avansate de stocare, cum ar fi

tehnologia Blu-ray Disc cu vasta ei

capacitate comparatã cu tehnologia

DVD, va fi cheia activãrii pentru gene-

raþia urmãtoare de aplicaþii PC cum ar

fi conþinutul video personal HD ºi înre-

gistrarea TV de înaltã definiþie, " spune

Wolfgang Schlichting, directorul de

cercetãri pentru soluþii de stocare

detaºabile de la IDC. " Multe inovaþii de

la Sony în cadrul stocãrii optice au pre-

gãtit compania pentru a fi conducãtoa-

rea pieþei discurilor inscripþionabile

Blu-ray." BWU-200S va fi disponibil

direct de la Sony în aceastã lunã la pre-

þul aproximativ de 600USD ºi poate fi

deja pre-comandat. 

Sony anunþã scriitorul pentru PC Blu-ray de a doua generaþie

MSI a pregãtit placa de bazã K9A2

Platinum bazatã pe cipsetul RD790 de la

AMD, numit oficial 790FX. 790FX

serveºte ca procesor primar single ºi

dual AMD ºi înlocuieºte învechitul cipset

580X. Noua placã de bazã MSI vine cu

suport pentru o grãmadã de caracteris-

tici noi, inclusiv suport pentru proce-

soarele AMD quad-core ºi CrossFire X.

K9A2 Platinum suportã toate procesoa-

rele AM2+, ceea ce înseamnã cã va

funcþiona cu viitoarele procesoare AMD

Phenom quad-core, tri-core ºi dual-core

pentru desktop. Procesoarele AM2

existente vor fi suportate de asemenea

de BIOS-ul noilor plãci de bazã. 790FX

aduce de asemenea traseele 41 PCIe 2.0

pentru platformele AM2 de la AMD, per-

miþând producãtorilor flexibilitatea

numerelor de sloturi PCIe integrate pe

placa de bazã. K9A2 vine cu patru slo-

turi PCIe 2.0 x16 ºi suportã tehnologia

Triple-Play de la AMD. În plus, MSI înain-

teazã cu un pas oferind plãcii de bazã

capabilitatea Quad CrossFire. În

momentul de faþã, AMD a lansat oficial

tehnologia Triple-Play. MSI indicã, în

orice caz, faptul cã debutul oficial va

avea loc în curând. Conducerea AMD

susþine cã ATI RV670, Phenom ºi RD790

vor fi lansate simultan în luna noiem-

brie. 

MSI anunþã prima placã AMD RD790 

DDiissccuurriillee  BBlluu--RRaayy  ddee  110000GGBB  ssuunntt  ppee  ddrruumm……

Winamp 5.5

Hitachi a produs un disc cu patru

straturi, care poate stoca pânã la

100GB de date. Dar cum rãmâne cu

player-ul? Au nevoie consumatorii de

un fel de "super" player Blu-ray pentru

toate acestea? Rãspunsul este proba-

bil nu: "În timp ce companii ca TDK ºi

Panasonic au adus în discuþie mai

devreme discurile de 100GB, ei au avut

întotdeauna nevoie de dezvolta un cap

optic în player pentru a citi discul. În

orice caz, Hitachi afirmã cã foloseºte

un cap optic standard pentru dispoziti-

vele Blu-ray, care este doar puþin modi-

ficat pentru a permite citirea ºi scrie-

rea datelor pe cele patru straturi de

25GB fiecare. S-ar putea ca acest lucru

sã necesite doar un update de firmwa-

re pentru a face dispozitivele existen-

te compatibile."

La ce ar putea fi de folos 100GB de

stocare? Oare pentru a stoca pe un disc

sau douã un întreg sezon de calitate

HD? Sau pentru mai multe caracteris-

tici posibile decât v-aþi imaginat vreo-

datã? Existã o mulþime de posibilitãþi.

Sperãm ca Sony PS3 sã obþinã un patch

firmware pentru asta. 

Restaurantele McDonald din UK vor avea Wi-Fi gratuit
Acoperirea Wi-Fi plãnuieºte ca unele

oraºe din Statele Unite sã beneficieze de

cele mai noi tehnologii de amuzament.

Între timp, în U.K., asocierea între BT

Group ºi FON a deschis un numãr enorm

de hotspot-uri suplimentare în þara

respectivã. Acum McDonald's a anunþat

planurile de a intra în amestec. Fast

food-ul McDonald's a anunþat cã va oferi

acces wireless la Internet în cele 1200 de

restaurante din UK, devenind cel mai

mare furnizor de acces wireless de

bandã largã, gratuit McDonald. 

Nullsoft Winamp este un media pla-

yer rapid, flexibil ºi de fidelitate înaltã

pentru Windows.

Winamp suportã play-

back-ul multor formate

audio ºi video, perso-

nalizarea interfeþei numite skin, vizuali-

zarea audio ºi efecte plug-ins (inclusiv

douã plug-inuri industriale pentru vizua-

lizare), o biblio-

tecã media avan-

satã, suport

Internet radio ºi

TV, "CD ripping ºi CD burning".
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Advanced Micro Devices a introdus

oficial noi preþuri pentru microproce-

soarele desktop. Chiar dacã schimbarea

preþurilor nu este dramaticã, decizia

este proiectul celui de-al doilea mare

producãtor de cipuri din lume de a-ºi

poziþiona mai bine produsele. Din pãca-

te, lipsa unui procesor nou cu perfor-

manþã ridicatã limiteazã vânzãrile com-

paniei AMD pe piaþa "high-end".

Reducerea de preþuri fãcutã de AMD la

procesoarele dual-core AMD Athlon 64

X2 variazã de la 5% la 12%, ceea ce nu

este într-adevãr de remarcat. Cu toate

acestea, ca rezultat al scãderii preþuri-

lor, AMD Athlon 64 X2 6400+ costã acum

220USD în cantitãþi de 1000 de bucãþi.

Reducerea de preþuri la unele cipuri AMD

Athlon 64 cu un singur nucleu este mai

mare ºi variazã de la 22% la 27%,

fãcând disponibil modelul Athlon 64

4000+ la doar 58USD. Pe lângã reduce-

rea preþurilor la procesoare, AMD a

introdus de asemenea în lista de preþuri

câteva unitãþi de procesare foarte efi-

ciente din punct de vedere energetic. În

plus, AMD a înlãturat câteva procesoare,

probabil datoritã cererilor foarte mici.

AMD are în plan introducerea în acest an

a noilor procesoare pentru desktop-uri

AMD Phenom, care sunt aºteptate pen-

tru a ridica rezultatele financiare ale

companiei, forþatã sã reducã preþurile

produselor pe parcursul unui an întreg

pentru a concura cu cipurile Intel Core 2,

care oferã o performanþã mai bunã com-

parativ cu procesoarele AMD Athlon 64. 

AAMMDD  rreeeexxaammiinneeaazzãã  pprreeþþuurriillee  pprroodduusseelloorr

Unele notebook-uri pentru gaming ºi

high-end au o calitate sonorã decentã,

dar majoritatea au un bas anemic ºi difu-

zoarele din notebook sunt parcã ine-

xistente. Anul acesta, mai devreme

ASUS a debutat cu sistemul de graficã

externã pentru computerele notebook,

iar acum lanseazã un nou procesor audio

extern numit Xonar U1, care nu este doar

pentru notebook-uri, dar în orice caz,

dacã aveþi un PC dektop ºi nu vreþi sã

desfaceþi calculatorul pentru a instala o

placã de sunet sau aveþi o combinaþie

dual-GPU ºi nu aveþi suficient spaþiu în

interiorul carcasei pentru a monta o

placã de sunet, Xonar U1 este opþiunea

viabilã. Laptop Logic susþine cã Xonar U1

foloseºte convertoare digital la analog

de înaltã calitate

pentru o muzicã fra-

gilã ºi clarã. Gamerii

vor aprecia faptul cã

suportã accelerare

EAX ºi DirectSound

HW pentru gaming în

Windows Vista ºi XP.

Specificaþiile siste-

mului includ 96dB

SNR ºi o frecvenþã 20Hz~20KHz la 32

ohmi. ASUS susþine cã dispozitivul poate

converti stereo audio în 5.1 virtual sur-

round sound pentru a oferi gamerilor

toate cerinþele lor. Un microfon vine în

pachet cu Xonar U1 ºi cei care doresc un

sunet surround adevãrat vor aprecia

ieºirea SPDIF cu codare Dolby Digital. 

AASSUUSS  llaannsseeaazzãã  pprroocceessoorruull  aauuddiioo  eexxtteerrnn  XXoonnaarr  UU11  

Fortinet a anunþat topul 10 al ame-

ninþãrilor cu risc mare pentru

Septembrie 2007. Raportul compilat de

toate sistemele de securitate multi-

threat FortiGate din toatã lumea este

serviciul Fortinet Global Security

Research Team.

CashOn ajunge în topul listei luna

aceasta, înaintând de pe locul 4 de luna

trecutã. Plug-inul adware toolbar aproa-

pe s-a dublat în volum din august ºi este

mult în faþa celorlalþi în top 10 în termeni

de activitate. Obscured!exploit continuã

sã câºtige teren, deºi nu chiar la fel de

repede precum CashOn. Dupã cum am

spus mai devreme, cel mai remarcabil

"threat" din topul 10 luna septembrie

este CashOn, un adware toolbar care 

s-a fãcut marcat în listã. Adware a avut

o creºtere a activitãþii, atingând o ratã

de creºtere de 90%. Similar lunii trecu-

te, FortiGuard Global Security Research

Team a remarcat o distribuþie a acestuia

de douã ori pe sãptãmânã, mai ales luni

ºi miercuri, cu 99,8% din toate activitã-

þile începând din Coreea. CashOn este

adware care poate fi instalat fãrã permi-

siunea utilizatorului. Odatã descãrcat

sau rulat automat devine parte din web

browser-ul utilizatorului. CashOn poate

pãcãli setãrile browser-ului prin schim-

barea configuraþiilor, cum ar fi home-

page-ul utilizatorului. 

Ca rezultat, de fiecare datã utilizato-

rul încarcã browser-ul, fiind direcþionat

spre homepage-ul CashOn din Coreea.

CashOn locuieºte pe domeniul site-ul

web de top din Coreea ºi acþioneazã ca

gateway la numeroase site-uri bazate pe

cumpãrãturi online din Coreea. O vizitã

iniþialã la portalul CashOn expune utili-

zatorul la site-uri comerciale oferind

diverse produse la preþuri foarte scãzu-

te. Când utilizatorul face clic pe linkul

afiºat la alte site-uri de cumpãrãturi

este dirijat din nou cãtre CashOn pentru

orice achiziþie. Astfel, aspectul financiar

al prosperitãþii comerþului de piaþã este

poluat de un adware cum ar fi CashON. 

De regulã, pentru a face profit din

aceastã afacere, este nevoie de o expu-

nere, care necesitã o strategie efectivã.

Iniþierea dominantã a adware-ului

CashOn sugereazã cã sunt mai mulþi

jucãtori în spatele acestei campanii de

distribuþie, care sunt compensaþi pentru

eforturile de a extinde acest adware cât

mai grabnic,"spune Derek Manky, ingi-

ner al securitãþii de cercetare de la

Fortinet. " În schimb, acesta poate fi un

semn de alte variante înrudite care crea-

zã griji securitãþii. Utilizatorii trebuie sã

continue educaþia de sine pentru aceste

tipuri de ameninþãri pentru a asigura cã

ei au protecþia necesarã care sã veghe-

ze împotriva izbucnirii viitoare."

FFoorrttiinneett  aannuunnþþãã cceellee  mmaaii  ddiirreeccttee  ppeerriiccuullooaassee  aammeenniinnþþããrrii  ppeennttrruu  SSeepptteemmbbrriiee  22000077

Rang Nume ameninþare Tipul % de detectare

1 Adware/CashOn Spyware 13,86

2 W32/Netsky.P@mm Mass mailer 9,85

3 HTML/Iframe_CID!exploit Exploit 7,30

4 W32/ANI07.A!exploit Exploit 5,04

5 HTML/Obscured!exploit Exploit 5,02

6 W32/Dialer.PZ!tr Trojan 2,55

7 W32/Grew.A!worm Worm 2,49

8 W32/Bagle.DY@mm Mass mailer 2,30

9 W32/Virut.fam Virus 2,06

10 W32/Dloader.K!tr Trojan 1,98
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D
eºi aceastã denumire este ciuda-

tã, ea va reprezenta cu mândrie

noua gamã de laptop-uri ultra-

portabile create de ASUS împreunã cu

compania Intel. Cei trei "e" din numele

modelului provin de la "Easy to learn,

work, play, Excelent internet experi-

ence, Excelent mobile computing expe-

rience". Dupã pãrerea mea, dacã cei trei

"e" provin într-adevãr de la cele trei sin-

tagme, denumirea aleasã pentru aceastã

nouã generaþie de PC-uri portabile pare

puþin trasã de coadã.

ASUS Eee PC se pare cã va avea douã

versiuni de bazã ºi anume ASUS Eee PC

701 ºi ASUS Eee PC 1001. Varianta Eee PC

701 va fi lansatã la sfârºitul acestui an,

iar compania ASUS estimeazã cã vor fi

v â n d u t e a p r o x i m a t i v

200.000 de exemplare

pânã în data de 31 decem-

brie anul curent. Ceea ce

este interesant legat de

acest laptop aparþine

de preþul ºi scopul

sãu. Se pare cã

Eee PC

este un

rãspuns

la campania "un copil, un laptop" asta

însemnând un preþ foarte redus, perfor-

manþe minimale ºi un sistem de operare

gratuit. Se zvoneºte cum cã preþul ar fi

de 250 USD, iar sistemul de operare va

purta emblema Linux însã nu originalul ci

o variantã modificatã de ASUS exclusiv

pentru gadgetul de faþã. Ceea ce repre-

zintã un avantaj major la aceastã "per-

sonalizare" fãcutã de ASUS este posibi-

litatea de a alege între douã moduri de

operare. Un mod simplificat asemãnãtor

puþinelor wizard-urilor cu care ne-a

obiºnuit Windows ºi modul clasic tip

"desktop" specific oricãrui PC. Display-

ul va fi unul mic având o diagonalã de

numai 7 inci ºi o rezoluþie de 800x480

pixeli. Variantele mai avansate vor avea

un ecran mai mare ºi o rezoluþie de

1280x768 pixeli. Deºi este o soluþie

destul de inesteticã, inginerii de la ASUS

au hotãrât sã plaseze difuzoarele în

stânga ºi în dreapta afiºajului asta

însemnâd o dungã mare ºi gri pe pãrþile

laterale. La capitolul software mai tre-

buie menþionat faptul cã toate aplicaþii-

le vor face parte din categoria freeware,

shareware, open-source etc. Suita de

aplicaþii office probabil va fi reprezenta-

tã de Open Office.

Specificaþiile mai exacte despre

ASUS Eee PC 701 sunt urmãtoarele: pro-

cesor Intel Dohtan 900MHz 512 L2

cache, Chipset Intel 915GM Series, placã

video integratã Intel GMA 900 (existã

posibilitatea dotãrii cu o placã video mai

avansatã prin intermediul slot-ului PCI-

Express), memoria RAM va avea o capa-

citate de 256 sau 512 MB DDR2-400 în

funcþie de alegerea cumpãrãtorului, iar

hard disc-ul nu va fi prezent optându-se

pentru o memorie flash de 2,4,8 sau 16

GB memorie

f l a s h .

Conectivitatea

la internet va

fi asiguratã de

o placã de

reþea Ethernet,

un modem 56K

ºi Wireless LAN

(WLAN). Printre

porturile prezente

se vor numãra 4 porturi

USB 2.0, MMC, SD, MS card reader ºi un

conector VGA. La capitolul "inclus" vom

avea parte de o camerã WEB de 0,3

megapixeli ºi un microfon ascuns în car-

casã. Autonomia bateriei va fi de aproxi-

mativ 3 ore. Dimensiunile destul de redu-

se vor avea urmãtoarele valori:

225x165x21 mm, iar greutatea nu va

depãºi 890 grame. Culorile în care vor fi

disponibile deocamdatã aceste "bijuterii

suflate în aur" sunt negru ºi gri.

Varianta ASUS Eee PC 1001 ce încã nu

are o datã exactã de lansare va avea în

plus faþã de Eee PC 701 un ecran cu o dia-

gonalã de 25,4 cm (varianta 701 are dia-

gonala monitorului de 17,8 cm), capaci-

tatea de stocare va avea una dintre valo-

rile de 8, 16 sau 32 GB, iar preþul va fi de

300 USD.

Ardelean Titus

a.titus@myc.ro

ASUS Eee PC
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O
datã cu scãderea în dimensiune

a multor dispozitive, tendinþa

oricãrui cumpãrãtor este de a

alege o variantã cât mai mobilã, versati-

lã, uºor de folosit ºi de transportat.

Acesta este motivul pentru care pe stra-

dã nu mai vedem adolescenþii cu un

casetofon stereo pus pe umãr sau oa-

meni de afaceri stând în parc pe o bancã

cu un telefon mobil în mânã mai mare

decât trei cãrãmizi la un loc. De aceea 

s-a ajuns la stadiul în care majoritatea

oamenilor care folosesc un PC doar pen-

tru aplicaþii office ºi media renunþã la

bãtrânul Desktop PC în schimbul unui

laptop (variantele high-end sunt prea

scumpe, un exemplu bun fiind notebook-

urile XPS). Primul pas pentru încurajarea

migrãrii cumpãrãtorilor spre laptop-uri a

facut-o Logitech, nu cu un laptop inova-

tiv ci cu un sistem audio 2.1. Cu toþii ºtim

cã niciodatã difuzoarele integrate ale

unui laptop nu fac faþã când vine vorba

de o melodie sau un joc ascultat la

maxim. Singurele situaþii când sunt bune

de ceva este atunci când primim un beep

însoþit de un mesaj de eroare din partea

Windows-ului (care venind vorba sunt

destul de dese). Desigur nu spun cã

aceasta ar fi singura variantã de sistem

2.1 ce poate fi conectatã la un laptop.

Poate fi folosit de asemenea un sistem

convenþional 2.1, însã veþi avea anumite

probleme cu multitudinea de fire. La

acest AudioHub problema firelor dispare

pentru cã tot sistemul audio este format

"dintr-o bucatã" ºi foloseºte un sistem

simplu ºi inovativ de cuplare la calcula-

torul portabil. Odatã achiziþionat cu

suma de 100 Euro, Logitech AudioHub

format dintr-un subwoofer ºi douã difu-

zoare stereo vor face faþã cu succes

chiar ºi melodiilor cu "bass-ul" mai

puternic. O caracteristicã simpaticã este

reprezentatã de cele trei porturi USB

2.0 cu care vine dotat. Astfel veþi putea

conecta mai multe dispozitive via USB,

iar în momentul când doriþi sã scãpaþi de

toate perifericele inclusiv de

AudioHub tot ceea ce trebuie sã

faceþi este sã-l deconectaþi ºi

instantaneu aþi uºurat note-

book-ul de sistemul audio 2.1

ºi perifericele pe USB. De

acum în colo nu mai

p u t e þ i

spune

cã nu

vã do-

riþi un laptop

pentru cã puteþi asculta muzicã doar

la cãºti. Acum existã posibilitatea de

avea un sistem 2.1 în toatã regula fãrã a

sacrifica din mobilitate ºi spa-

þiu.

Ardelean Titus

a.titus@myc.ro

Logitech AudioHub
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V
-aþi sãturat de vechiul casetofon

al maºinii sau de CD-player-ul

care în afarã de CD-uri audio nu

mai ºtie nimic, nici mãcar RDS (Radio

Data System)? Atunci aveþi nevoie de un

dispozitiv ce ºtie cam tot ce poate face

un program media pe un PC. Innovatek

DVD-990 este un dispozitiv destinat

automobilelor (nu îl pot numi casetofon,

nici CD player, probabil un DVD player

"ºmecher"). Prima ºi cea mai importan-

tã funcþie a sa despre care voi vorbi este

legatã de domeniul audio.

DVD-990 ºtie sã

citeascã aproape

toate fiºierele

audio cunoscute

de om (mp3, wma

etc.) ºi le poate citi

de pe CD-uri, DVD-uri, iar cu ajutorul por-

tului USB chiar ºi de pe un MP3 Player

sau USB Stick. O a doua funcþie este

realizatã cu ajutorul TV-Tunner-ului. Da,

aþi citi bine! Acest sistem audio/video

pentru maºinã pe lângã toate formatele

media cunoscute ºtie ºi televiziune. Deºi

este compatibil cu toate standardele

(PAL, NTSC ºi SECAM) vor exista interfe-

renþe ºi întreruperi de semnal când veþi

circula cu vitezã sau prin zone deluroa-

se (deh, doar nu e conectat la cablu, doar

la o antenã). La categoria radio stã la fel

de bine ca ºi un CD-player auto cu MP3

ºi anume posibilitatea de a pre-seta

posturile de radio ºi sistemul RDS. DVD-

player-ul integrat ºtie pe lângã formatul

DVD clasic ºi DivX (doar formatele .AVI ºi

.MPG) toate acestea citindu-le fãrã pro-

bleme deoarece cum am menþionat mai

sus Innovatek DVD-990 este compatibil

cu toate standardele de codare PAL,

NTSC ºi SECAM. Filmele ºi emisiile TV vor

putea fi urmãrite pe ecranul din dotare

cu o diagonalã de 3,5 inci ºi o rezoluþie

de 640x480 pixeli. Cu ajutorul ieºirii AV

îl vom putea conecta ºi la un ecran

extern ºi astfel nu vom mai fi nevoiþi sã

ne torturãm ochii

cu cel de 3,5 inci.

De asemenea

p u t e m

c o n e c t a

alte dis-

pozitive media la

el deoarece are ºi porturi de

intrare pe lângã cele de ieºire. Nu vã

sunt de ajuns toate aceste dotãri?

Atunci vã mai spun cã vine cu un card

reader SD-MMC ºi o telecomandã pentru

a nu fi obligaþi sã vã aplecaþi când schim-

baþi piesa sau mãriþi volumul. Deºi DVD-

990 este un produs destul de rar întâlnit

ºi nu îl veþi gãsi prea uºor pe internet, în

cazul în care îl vedeþi în vitrinã la "prã-

vãlia din colþ" vi-l recomand mai ales cã

preþul este destul de modest, doar de

230 Euro aveþi nevoie pentru a vã îmbu-

nãtãþi maºina cu acest sistem.

Ardelean Titus

a.titus@myc.ro

Innovatek DVD-990
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V
ã mai aduceþi aminte de momen-

tul când a apãrut pe piaþã mode-

lul RAZR de la Motorola? Ce vre-

muri... acela a fost telefonul care a

schimbat total modul de a privi un mobil

datoritã designului slim atât de revolu-

þionar. Multe companii producãtoare de

telefoane mobile au încercat sã copieze

acel design, însã nici una nu a reuºit în

proporþii de 100%. Pe parcursul anilor,

RAZR (V3) a trecut prin mai multe etape

tehnologice ce ºi-au lãsat urma asupra

sa prin implementarea unei camere foto

de 1,3 megapixeli ºi mai apoi una de 2

megapixeli (V3i ºi V3x), o diferenþã

destul de mare faþã de camera de doar

0,3 megapixeli cu care a venit dotat pri-

mul model (V3). Se pare cã Motorola a

ales anul 2007 pentru a lansa nepotul

acestui mare hit ºi anume RAZR 2 (V9).

Punctul forte al acestui model nou îl

reprezintã (la fel ca ºi la RAZR) designul.

În componenþa carcasei intrã trei tipuri

de materiale ºi anume Magneziu,

Aluminiu ºi plastic. Ecranul exterior situ-

at pe clapetã este de dimensiuni foarte

mari permiþând vizualizarea de imagini

sau alte funcþii rapide fãrã a mai fi ne-

voiþi sã-l deschidem. Se pare cã ºi de

data aceasta s-a optat pentru un design

ultra-slim, însã datoritã evoluþiei tehno-

logiei în ultimii ani, într-o carcasã mult

mai subþire decât cea a primului model a

fost încorporatã o tehnologie cu mult

mai avansatã.

Lãsând designul inovator deoparte

voi trece la precizarea exactã a datelor

tehnice. O tehnologie menitã sã ridice

standardul calitãþii audio poartã numele

de CrystalTalk Audio. Fiindcã primul

model nu a fost destinat exclusiv rulãrii

de fiºiere audio, de data aceasta ingine-

rii de la Motorola au decis sã acorde o

atenþie mai mare ºi acestui domeniu

destul de abordat de cãtre producãtorii

de telefoane mobile. Astfel, player-ul

audio cu care vine dotat V9 suportã for-

matele MP3, WMA, EAAC+, Real ºi WAV.

Camerei foto nu i-a fost acordatã o aten-

þie prea mare astfel ea vine cu un numãr

de pixeli mai mic decât telefoanele con-

curente (doar 2 megapixeli ºi zoom digi-

tal 8x, iar înregistrarea video este reali-

zatã în formatul MPEG4). Card-urile de

memorie ce pot fi introduse în slotul SD

pot avea o capacitate maximã de 2 GB.

Reþelele în care funcþioneazã fãrã

probleme sunt: GSM 850/900/1800

/1900 MHz ºi WCDMA 850/1900.

Autonomia bateriei este de 12 ore în

modul stanby ºi de 3 ore când este folo-

sit pentru apeluri. Browser-ul folosit

pentru navigarea pe Internet este pro-

dus de Opera (Opera 8.5), conectivitatea

este datã de suportul USB ºi Bluetooth,

iar memoria internã este de 45 MB.

Dimensiunile de 53x103x11,9 mm vor

face mulþi posesori de telefoane slim sã

fie invidioºi pe aceastã nouã modã "ºi

mai slim". Afiºajul extern are o diagona-

lã uimitoare de 2 inci ºi 262K culori. Cel

intern are diagonala cu 0,2 inci mai mult

(2,2 inci) ºi un numãr de culori identic cu

cel extern. Volumul este de 60 cc, iar

greutatea de 117 grame. În cazul în care

vi-am stârnit curiozitatea pentru 

aceastã capodoperã mobilã, veþi fi

nevoiþi sã renunþaþi la 240 lire sterline

pentru a achiziþiona acest ultim telefon

produs de fabricile Motorola.

Ardelean Titus

a.titus@myc.ro

Motorola RAZR 2
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O
datã cu lupta dintre noile tehno-

logii HD-DVD ºi Blu-Ray se pare

cã ºi cumpãrãtorii au fost impli-

caþi în aceastã bãtãlie cu sau fãrã voia

lor. Unii susþin cu tãrie HD-DVD-ul, iar

alþii Blu-Ray-ul. ªi totuºi se pare cã cei

de la Sony cu al lor Blu-Ray vor ieºi învin-

gãtori pânã la urmã. Dar nu acest lucru

este important. Problema este cã oame-

nii au uitat de vechiul DVD fiind asaltaþi

de aceastã luptã a mediilor de stocare

optice de generaþie urmãtoare. Deºi

pentru unii poate pare absurd, însã ºi

vechile DVD-uri pot fi privite la un tele-

vizor full HD prin intermediul conexiunii

HDMI. Un astfel de DVD Player ce deþine

ºi posibilitatea de conexiune prin HDMI

este Panasonic DMR-EH65. Mai exact,

acesta este un DVD recorder cu hard

disc inclus ºi pe deasupra mai deþine

emblemele Diga, SD, DivX compatibil ºi

HDAVI.

Diga reprezintã gama superioarã de

DVD-Playere Panasonic (cele ºi cu posi-

bilitatea de înregistrare directã pe DVD),

SD înseamnã posibilitatea de citire a

card-urilor de memorie SD, DivX cu toþii

ºtim ce reprezintã (posibilitatea de

redare a multor formate media specifice

PC-ului), iar HDAVI este o tehnologie ce

permite operarea tuturor dispozitivelor

conectate într-o reþea prin apãsarea

unui singur buton (dacã pornim de la

telecomandã DVD-Player-ul, ºi televizo-

rul, boxele ºi alte dispozitive conectate

la el vor prinde viaþã). Un alt beneficiu al

gamei de produse DIGA este Sistemul

Virtual Multi Encode. Acesta oferã posi-

bilitatea de a înregistra în modul LP

(Long Play) la o rezoluþie identicã cu cea

a modului SP (Standard Play) sau XP

(Extended Play) ºi anume o rezoluþie ori-

zontalã de 500 de linii ceea ce înseam-

nã dublul rezoluþiei de 250 de linii spe-

cific modului LP la alte aparate conven-

þionale.

Acum sã trecem la prezentarea spe-

cificaþiilor mai amãnunþite legate de

acest produs. Hard disc-ul încorporat

are capacitatea de 250 GB (mai mult

decât majoritatea hard disc-urilor mul-

tor PC-uri) ceea ce permite înregistra-

rea a multor ore de imagini video.

Un atuu cu care se poate lãuda DMR-

EH65 este viteza de pornire a sistemului

pentru a fi pregãtit de înregistrare. Este

nevoie doar de o secundã de la pornire

pentru a putea începe înregistrarea

video spre deosebire de alte recordere

care au nevoie de aproximativ 20 de

secunde. 

Deºi un astfel de recorder este

destul de scump (880 USD) ºi destul de

util pentru cã permite efectuarea unor

operaþiuni mult mai simplu ºi mai acce-

sibil decât cu un PC. În cazul în care do-

riþi sã înregistraþi emisiunea preferatã

aveþi posibilitatea de a alege între mai

multe medii de stocare (hard disc, DVD

sau card SD). În cazul în care alegeþi

înregistrarea pe hard disc ulterior puteþi

stoca conþinutul video pe un card SD sau

un DVD (sunt suportate toate formatele

DVD: DVD-RAM, DVD-R/RW, DVD+R/RW,

DVD-R Dual Layer, DVD+R Dual Layer).

La capitolul redare suportã formate-

le urmãtoare: DivX, MPEG4, DVD-RAM,

DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-R Dual

Layer, DVD+R Dual Layer, DVD-Video,

DVD-Audio (2 canale), CD, SVCD, CD-

R/RW, MP3 ºi JPEG.

Pentru a face mai uºoarã utilizarea,

acest DVD-Recorder este dotat cu o

interfaþã graficã de utilizator (GUI). Alte

elemente ce fac o plãcere în utilizarea

acestui dispozitiv sunt "Guide Plus

System" adicã un sistem electronic de

programare, înregistrarea filmelor în

formatul MPEG2, stocarea ºi redarea

fotografiilor prin intermediul slotului SD

ºi preferata mea, conexiunea DV.

Aceasta din urmã permite conectarea

oricãrei camere video ce foloseºte

mediul de stocare miniDV pentru a

transfera imaginea video direct pe DVD,

hard disc sau card SD astfel nu mai este

nevoie de conexiunea FireWire la PC,

conexiune ce uneori nu este atât de

accesibilã.

Pentru a face experienþa multimedia

ºi mai calitativã, Panasonic pune la dis-

poziþia utilizatorului o serie de acceso-

rii, periferice ºi alte dispozitive ce pot fi

conectate la DMR EH-65 pentru a garan-

ta compatibilitatea ºi mai mult pentru a

arunca experienþa multimedia cât mai

aproape de perfecþiune.

Ardelean Titus

a.titus@myc.ro

Panasonic DMR-EH65
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Panasonic NV-GS500

A
vantajul achiziþionãrii camerei

video digitale de faþã este teh-

nologia 3CCD, mega O.I.S. ºi

rezoluþia de 4 megapixeli de care vor

beneficia toþi posesorii unui NV-GS500.

De aceea am hotãrât sã acord o atenþie

mai mare acestor trei caracteristici

unice ºi importante. Sistemul cu 3 CCD-

uri (3 senzori de imagine faþã de apara-

tele convenþionale care au doar unul)

este întâlnit numai în studiourile video ºi

în mâna celor care filmeazã cu un aparat

video digital Panasonic. Avantajul aces-

tei tehnologii este fidelitatea superioarã

în culoare, detalii ºi graduare. Modul de

funcþionare al acestui sistem cu trei sen-

zori este urmãtorul: lumina incidentã

este descompusã în componentele sale

primare de culoare (RGB-red, green,

blue) ºi fiecare semnal rezultat este

colectat de unul dintre cele 3 CCD-uri

corespunzãtor fiecãrei culori. Fiindcã

fiecare culoare primarã este procesatã

individual, acurateþea reproducerii culo-

rilor este mare ºi nu existã pierderi ce

pot periclita calitatea imaginii. Totuºi

asta nu înseamnã cã un singur senzor

CCD foarte puternic nu poate reda o ima-

gine calitativ mai bunã decât una creatã

cu acest sistem însã în general sistemul

cu 3 CCD-uri este mai bun decât cu unul

singur.

În prezent multe companii încearcã

sã creeze sisteme de stabilizare a ima-

ginii însã prima companie care a sesizat

nevoia de imagini lipsite de bruiajul

determinat de miºcarea aparatului în

timpul declanºãrii a fost Panasonic.

Acest sistem creat de Panasonic poartã

denumirea de O.I.S. (sau versiunea mai

bunã MEGA O.I.S. folositã exclusiv pen-

tru fotografii) ºi are rolul de a minimiza

efectele miºcãrile mâinii ce pot repre-

zenta o problemã atunci când filmaþi sau

faceþi poze. Pentru a garanta calitatea

fiecãrei imagini în parte, de fiecare datã

când apãsaþi declanºatorul pentru a face

o pozã este activat sistemul O.I.S. ºi

MEGA O.I.S., iar în momentul când doriþi

sã filmaþi, doar sistemul O.I.S. reduce din

efectele negative determinate de

miºcãrile mâinii.

Am menþionat mai sus faptul cã

obiectivul are o rezoluþie de 4 megapi-

xeli. De aceastã rezoluþie beneficiazã

toate fotografiile fãcute cu acest tip de

camerã video, nemaifiind nevoie de o

camerã foto suplimentarã. Zoom-ul

optic este de 12x, iar cel digital ajunge la

impresionanta cifrã de 700x. Monitorul

LCD este unul wide ºi are diagonala de

6,85 cm. De asemenea este prezent un

mod de filmare numit Pro-Cinema

recomandat pentru filmele ce au ca

destinaþie proiectarea pe un ecran

mare. Înregistrarea video ºi de imagini

simultanã este realizatã la o rezoluþie de

1,2 megapixeli. Fotografiile sunt stocate

pe card-ul de memorie SD, iar filmele pe

acea casetã simpaticã numita miniDV

(despre care pot spune cã pânã în pre-

zent este cea mai bunã alegere în dome-

niul video fiindcã este simplu de folosit

ºi nu este deloc costisitoare).

Conexiunea la un PC se realizeazã prin

intermediul portului USB ºi DV. Toate

aceste beneficii le puteþi avea la un preþ

de 3300 lei.

Ardelean Titus

a.titus@myc.ro
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Panasonic RR-US65

U
n instrument foarte mic, ieftin ºi

ingenios a stat la baza deconspi-

rãrii multor planuri menite sã

facã rãu, sau în unele cazuri sã facã bine

umanitãþii. Este vorba de acel mic ºi

inofensiv reportofon. Deºi scopul sãu

"legal" este de a înlocui pixul când

facem un interviu sau dorim sã ne imor-

talizãm gândurile, unii le folosesc pentru

a înregistra pe ascuns profesorii care au

un limbaj mai puþin academic sau pentru

a demonstra mulþimii cât de egoiºti sunt

conducãtorii unei instituþii. În ultima

perioadã însã, oamenii încep din ce mai

mult sã înlocuiascã acest aparat cu

funcþia de înregistrare voce a telefonu-

lui mobil, funcþie ce nu întotdeauna face

faþã situaþiei. De aceea Panasonic a

decis sã menþinã în viaþã acest tip de dis-

pozitiv ºi ne oferã reportofonul RR-US65

la preþul de 543 Lei. Avantajul? Pãi, nici

un telefon mobil nu vã va asigura un timp

atât de îndelungat de înregistrare audio

ºi anume 66 de ore ºi 50 minute în modul

SP (mono) ºi 33 de ore ºi 20 minute în

modul SP (stereo). Stocarea datelor se

face pe o memorie flash, iar formatul de

înregistrare este TRC (Triple Rate

CODER).

Pe lângã aceste douã moduri de înre-

gistrare mai existã încã alte trei moduri,

însã acestea douã sunt cele mai des uti-

lizate. Înregistrarea stereo realizatã cu

ajutorul lui RR-US065 are o calitate înal-

tã ce deocamdatã nu poate fi atinsã de

alte dispozitive ce au funcþia de înregis-

trare ca ºi funcþie secundarã. Numãrul

total de fiºiere (înregistrãri individuale)

este de 99 fiºiere în 5 directoare diferi-

te (un total de 495 de fiºiere). Funcþia

digitalã VAS (Voice Activated System)

permite activarea anumitor funcþii fãrã

a fi nevoie de a utiliza butoanele puse la

dispoziþie. Cu ajutorul timer-ului puteþi

programa perioada de înregistrare ºi

redare audio. Difuzorul încorporat are

funcþia de a asigura fidelitatea redãrii

sunetelor înregistrate sau pentru a con-

firma cu un beep diferitele funcþii selec-

tate.

Nu doar aspectele menþionate mai

sus au avut parte de atenþia inginerilor

de la Panasonic ci ºi design-ul. RR-

US065 vine cu un design modern (culoa-

re metalicã, subþire, compact ºi cu un

mic microfon încorporat), o greutate de

38 grame ºi un afiºaj mare ºi uºor de

citit. Accesoriile cu care vine livrat în

pachet sunt o pereche de cãºti stereo ºi

soft-ul "Premium Voice Editing Ver. 1.0".

Acesta din urmã este o unealtã foarte

practicã folositã pentru editarea sune-

telor: transformarea textelor vorbite în

text scris (recunoaºterea vocii), conver-

sia textului în voce, conversie ce uneori

este utilã când nu cunoaºtem pronunþia

unor cuvinte din alte limbi ºi o ultimã

funcþie de traducere din diferite limbi.

Într-o propoziþie: tot ceea ce are nevoie

un jurnalist (sau un deconspirator).

Acum probabil mulþi dintre dumnea-

voastrã vã veþi da seama cã mobilul pe

care l-aþi folosit pentru a înregistra dis-

cursul preºedintelui sau vorbele mai

puþin academice ale vreunui profesor nu

este "cel mai tare mobil din parcare".

Ardelean Titus

a.titus@myc.ro
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Panasonic TH-103PF9EK

T
oþi cei care doresc o suprafaþã cât

mai mare destinatã afiºãrii filme-

lor preferate apeleazã la cinema-

tograf sau la video-proiectoare dacã nu

doresc înghesuiala din sãlile de cinema.

În general, un televizor cu plasmã poate

oferi maxim o suprafaþã cu o diagonalã

de 100 cm pentru a reda imaginile, cu

mult mai puþin decât una obþinutã cu aju-

torul unui video-proiector. Vãzând acest

neajuns legat de dimensiunile afiºajelor,

Panasonic s-a gândit sã creeze cel mai

mare ecran cu plasmã din lume (nu este

un televizor deoarece nu este menþionat

cã ar avea un tv tunner ceea ce pentru

unii posibili cumpãrãtori ar reprezenta

un impediment, mai degrabã ar putea fi

numit monitor). Diagonala sa de 261 cm

cu siguranþã va mulþumi orice cinefil sau

gamer hard-core. Aceastã diagonalã

înseamnã peste 2 milioane de pixeli, o

rezoluþie de 1920x1080 pixeli sau o dia-

gonalã de 103 inci. Toate acestea sunt

redate la o calitate full HD. Singurele

inconveniente ce ar putea apãrea din

cauza unui astfel de ecran mamut ar fi

dificultatea de manevrare (nu cred cã

vreo persoanã ar reuºi sã bage aºa ceva

într-o mansardã sau la etajul zece al unui

bloc) ºi preþul care oscileazã undeva în

jurul preþului unui Porsche Boxter ºi

anume 50.000 lire sterline. Probabil

dacã aº fi fost

P. Diddy atunci

mi-aº fi cumpã-

rat unul pentru

fiecare încãpere

însã având în

vedere faptul cã

sunt doar un umil

tânãr de pe plaiurile

mioritice nici nu

îndrãznesc sã mã gân-

desc unde aº putea

pune o astfel de capo-

doperã tehnologicã.

Procesorul 1080p are incorporat

sistemul LSI, sistem ce reprezintã baza

arhitecturii produselor digitale marca

Panasonic. Un punct forte deþinut de

aceastã plasmã este contrastul de

5.000:1, contrast ce ajutã la afiºarea cât

mai fidelã a nuanþelor de negru. Numãrul

nuanþelor graduale de culoare este de

4.096. Pe scurt, pe lângã faptul cã veþi

avea cel

mai mare afiºaj cu

plasmã, ochii vã vor

fi încântaþi cu cele

mai vii culori ce pot fi

afiºate "pe sticlã". De fapt ºi sloganul

companiei Panasonic folosit pentru

acest produs este "Fii Acolo". Acesta nu

este un îndemn, ci locul unde se aflã pri-

vitorul în momentul vizionãrii unui pro-

gram la un astfel de "display" cu plas-

mã. Ceea ce vreau sã menþionez este

faptul cã existã ºi alte afiºaje cu plasmã

mai imense decât cel de faþã însã acelea

sunt experimentale, în curs de apariþie

sau nu sunt destinate uzului particular.

Deºi mulþi dintre noi nu vor avea aºa

ceva în camera de zi, existã totuºi o

ºansã sã ne aflãm în faþa unui astfel de

produs în marile magazine de electroni-

ce. Eu pot sã mã laud cu faptul cã am

avut ocazia de a sta în faþa unui astfel de

"monitor mamut" într-un mare magazin

IT din þara vecinã Ungaria. Recunosc,

când l-am vãzut am rãmas uimit ºi nu 

mi-a venit sã cred cã poate exista o plas-

mã atât de mare. Pur ºi simplu am fost

copleºit de imensitatea imaginii.

Ardelean Titus

a.titus@myc.ro
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Samsung P2

H
ibridul de faþã este o

combinaþie între un notebook ºi

un PDA. Mai exact un UMPC

(ultra mobile personal computer). Acest

tip de calculator are o vechime de apro-

ximativ un an ºi a fost conceput de

Microsoft, Intel ºi Samsung. UMPC-ul de

faþã reprezintã prima variantã dintr-o

serie de UMPC-uri produse de samsung

(Q1, Q1 B ºi Q1 Ultra). Deoarece Q1 este

cel mai slab din serie vine dotat cu

Windows XP Tablet Edition în comparaþie

cu Q1 B care are pre-instalat Windows

Vista Business. Ecranul este unul tactil

cu o diagonalã de 17,78 cm, iar rezoluþia

atinge valoarea de 800x480 pixeli. Fiind

un dispozitiv creat sã facã faþã majoritã-

þii aplicaþilor

office ºi media, specificaþiile teh-

nice prezente la Q1 sunt destul de rezo-

nabile. Procesorul este un Intel M ULV ce

ruleazã la o frecvenþã de 900 MHz,

Chipset-ul ºi grafica sunt reprezentate

de 915 GMS Internal GFX, memoria RAM

poate fi de 512 MB sau 1 GB în funcþie de

necesitãþile posesorului, iar spaþiul de

stocare poate fi de 20 GB, 40 GB sau 60

GB. La capitolul audio este ajutat de

douã difuzoare cu o putere de 2 waþi fie-

care ºi 2 microfoane. Conexiunea poate

fi realizatã cu ajutorul conexiunii 10/100

Ethernet, Mini card WLAN sau Bluetooth.

Porturile de ieºire sunt Phone Out, CF

(Compact Flash) Card Slot, RJ45, douã

porturi USB ºi o ieºire pentru VGA.

Interfaþa cu utilizatorul este realizatã de

un stick cu 8 poziþii, 4 taste ce pot fi

definite de utilizator, 3 butoane pentru

AutoScale/Enter/Menu, un buton Hold

folosit pentru a bloca restul tastelor,

douã butoane pentru reglarea volumului

ºi un buton pentru oprire ºi pornire.

Autonomia bateriei oscileazã între 1,5

ore ºi 3,5 ore în funcþie de cât de intens

este folosit. Dimensiunile pentru Q1 sunt

cu puþin mai reduse decât modelele

superioare ºi anume 227,5x139,5x24,5

mm. Greutatea ajunge la un numãr de

779 grame. Preþul unui astfel de PC

hibrid sau "corciturã" între laptop ºi

PDA (depinde de modul în care doriþi sã-

l numiþi) oscileazã între 1000 ºi 1200

USD în funcþie de þara sau magazinul de

unde doriþi sã-l achiziþionaþi.

Ardelean Titus

a.titus@myc.ro

Samsung Q1

S
e pare cã odatã cu invadarea pie-

þei cu nenumãrate tipuri de

playere media portabile, marii

producãtori se axeazã pe playere cât

mai sofisticate (pentru a nu fi bãgaþi în

rândul celor care fac doar niºte mp3

playere banale). Unul dintre aceºti pro-

ducãtori este ºi Samsung a cãrui ultim

media player portabil scos pe piaþã

poartã numele de cod P2. Pentru a scoa-

te un "wow!" de la fiecare persoanã

care va trece pe langã el în magazinele

de specialitate, Samsung a optat pentru

un design specific LG Prada ºi iPhone

(grosimea sa este de numa 10mm, un

exemplu reuºit de media player slim).

Singurele butoane de pe supafaþa aces-

tui nou medial player sunt cele de por-

nit/oprit ºi de reglare a volumului. Cu

siguranþã v-aþi dat deja seama cã este

vorba de un nou dispozitiv dotat cu un

ecran tactil ºi încã unul destul de

mãriºor mãsurând o diagonalã de 7,62

cm. Afiºajul foloseºte tehnologia OLED ºi

are o rezoluþie de 480x272 pixeli.

Capacitãþile de stocare vor oscila între 4

ºi 8 GB (nu este prezent slotul SD pentru

extinderea memoriei) în funcþie de

capacitatea doritã de fiecare cumpãrã-

tor. Deºi nu are un spaþiu astronomic de

stocare precum iPod-ul de 30 GB, totuºi

pentru câteva poze în format JPEG, fil-

muleþe ºi multe fiºiere audio în cele mai

cunoscute formate este suficientã chiar

ºi varianta de 4 GB. Datoritã posibilitãþii

de conectare Bluetooth, transferul de

fiºiere media nu vã va da bãtãi de cap

chiar ºi când sunteþi plecaþi în vacanþã

deoarece nu sunteþi nevoiþi sã duceþi cu

dumneavoastrã nici un fel de cablu sau

CD cu soft de instalare. Autonomia bate-

riei atinge valorile de 35 ore când vine

vorba de redat fiºiere audio ºi 5 ore pen-

tru redarea video. Preþul unui Samsung

P2 oscileazã între 230 ºi 350 USD în

funcþie de capacitatea de stocare ºi

magazinul de unde este achiziþionat.

Ardelean Titus

a.titus@myc.ro
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Steinway Lyngdorf Model-D

M
i-am permis luxul de a vã pre-

zenta în acest articol o unealtã

(dispozitiv e prea puþin spus)

audio ce nu va fi probabil niciodatã între-

cutã de un alt sistem audio ºi va exista

în mai puþin de o sutã de locuinþe pentru

cã producãtorul doreºte o serie limitatã,

precum este ºi cazul automobilului

Ferrari Enzo. Steinway Lyngdorf Model-

D este un sistem audio conceput de

marele producãtor de pianuri ce are o

experienþã de peste 150 de ani ºi anume

Steinway&Sons. Ca ºi colaborator a fost

aleasã compania Lyndorf Audio. Scopul

principal al acestui sistem audio este de

a reda sunetele pianului (doar pianul

este principalul interes al companiei

Steinway&Sons) exact cum ar ieºi dintr-

un pian clasic ºi asta cu ajutorul unor

boxe extrem de performante. Un alt

atuu al acestui sistem ultra-performant

este tehnologia cu care vine dotat de la

mama-naturã ºi anume RoomPerfect.

Aceasta are rolul de a asigura o calitate

impecabilã a sunetului permiþând confi-

gurarea boxelor în funcþie de arhitectu-

ra camerei. În momentul când aþi achizi-

þionat acest sistem ºi aþi hotãrât unde

vreþi sã-l aºezaþi, un specialist de la

Steinway&Sons vã va face o vizitã la

domiciliu pentru a configura sistemul

folosind RoomPerfect. Deocamdatã nu

sunt specificate informaþii legate de

puterea totalã a boxelor, ce implicã

aceastã tehnologie RoomPerfect sau

alte date tehnice. Informaþiile ce au mai

fost fãcute public sunt cele legate de

preþ ºi de greutatea sa. Dacã vã spun cã

puteþi alege între un Ferrari ºi un

Steinway Lyngdorf Model-D probabil vã

daþi seama cã astea înseamnã un preþ de

aproximativ 150.000 USD (acesta este

preþul anunþat deocamdatã, probabil

pânã la data apariþiei preþul va suferi

anumite modificãri). Greutatea unui

Model-D va atinge cifra enormã de 500

kg. Ce mai? Un pian clasic din toate

punctele de vedere. Pânã ºi finisarea

este în stilul vintage. Absolut orice pãr-

ticicã a suprafeþei sale are culoarea ºi

luciul unui pian cum numai în filme

putem vedea. Cât despre design dupã

cum se poate ºi observa, boxele aratã la

fel ca ºi cele din cluburi (nu prea au nimic

în comun cu moda mobilierului specific

anilor 1800), iar unitatea principalã are

aspectul unui jukebox. Pe scurt, este o

combinaþie între cromatica secolului XIX

ºi o combinaþie între designul specific

perioadei celui de-al doilea Razboi

Mondial (aspectul de jukebox) ºi liniile

specifice prezentului (modul în care au

fost desenate boxele).

Ardelean Titus

a.titus@myc.ro
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D
upã cum se poate observa ºi în

imagini, tastatura de la BenQ

este pregãtitã pentru pasionaþii

de laptop-uri care vor trece din când în

când pe desktop. Tastaturile mici de obi-

cei sunt incomode pentru desktop, însã

dacã eºti un fan laptop, te vei acomoda

mai uºor cu desktop-ul de la serviciu, pe

care de obicei eºti obligat sã lucrezi, iar

acasã nu vei simþi diferenþa tastelor. Ca

de obicei BenQ ne întâmpinã cu un

design deosebit, butoanele au o cursã

scurtã la apãsare, sunt destul de silen-

þioase, iar cele multimedia te scutesc

spre exemplu sã apelezi la interfaþa pro-

gramului pentru a pune pe pauzã piesa

ta favoritã. Tastatura se poate conecta

la portul USB, însã dispune de un adap-

tor care permite conectarea la portul

PS/2. Dupã cum spuneam tastatura este

micã, de aceea butoanele care sunt de

obicei cele mai utilizate au fost îngrãmã-

dite bine, ce sã zic la fel sunt butoanele

ºi la sistemele mobile. Pe de altã parte

butoanele multimedia puteau fi îngropa-

te mai mult în tastaturã, aºa cum sunt

acum dispuse par un pic fragile ºi pe ici

pe acolo ai putea spune cã dintr-o

greºealã le-ai strica, dar nu este chiar

aºa. Este idealã când scrii text, mai puþin

când trebuie sã-l corectezi ºi sã te folo-

seºti de tastele Insert, Delete, Home,

End, Page Up ºi Page Down. Pe final,

BenQ I300 este o tastaturã rapidã, silen-

þioasã, însã trebuie sã fii "FAN" laptop

pentru cã altfel nu o sã-þi placã layout-

ul ei ºi nici o sã te ajute faptul cã are

dimensiuni mici. Preþul tastaturii este de

36 lei. Un preþ rezonabil având în vede-

re oferta I300 de la BenQ. Tastatura se

poate achiziþiona de la distribuitorii

BenQ ºi/sau www.darer.ro.

Dorel Puchianu jr.

dorel@myc.ro

Tastaturã BenQ 
I300 Multimedia Ultra-Slim 
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A
cum aproape o sutã de ani, com-

pania Leica se situa printre cele

mai bune companii de aparate

foto. Deºi Leica nu mai existã în prezent

ca ºi companie producãtoare de aparate

foto, numele ei este menþinut în viaþã de

gigantul Panasonic care a hotãrât sã-i

punã emblema pe gama sa de aparate

foto digitale numitã Lumix. Emblema nu

este folositã pe post de reclamã la o

companie de mult apusã ci pentru cã len-

tilele folosite sunt produse dupã vechea

"reþetã" Leica.

Nu putem spune cã DMC-L1 reprezin-

tã topul gamei de aparate foto digitale

Lumix fiindcã nu deþine un numãr mare

de pixeli ºi nici nu are stabilizator de

imagine. Ceea ce îl face un aparat foto

demn de luat în considerare este versa-

tilitatea sa. Obiectivul Leica D Vario-

Elmarit are o deschidere largã ºi este

luminos pe toatã plaja distanþei focale

F2.8-3.5, de la 28mm la 100mm. Aceste

lentile ajutã la crearea

unei rezoluþii înalte, cla-

ritate ºi o reproducere a

culorilor superioarã. Pentru a

ajuta la îmbunãtãþirea calitãþii imaginii

modelului DMC-L1, a fost creat standard-

ul Patru Treimi (4/3). Acest standard

este necesar la camerele foto digitale

SLR ce folosesc un obiectiv proiectat

pentru camerele SLR pe film de 35mm

fiindcã acest obiectiv poate crea proble-

me privind calitatea imaginii datoritã

unghiului sub care razele luminoase

ajung la senzorul de imagine. Ceea ce

face acest Standard (4/3) este de a dimi-

nua acest inconvenient. O altã caracte-

risticã inovativã este protecþia împotri-

va prafului care dupã cum bine ºtim, are

obiceiul de a intra prin cele mai mici ori-

ficii. La aparatele foto acest lucru poate

dãuna, fiindcã la fiecare schimbare a

obiectivului (DMC-L1 vine cu o gamã

variatã de accesorii precum blitz-uri ºi

obiective

d e d i f e r i t e

mãrimi) sau a altor

componente, praful poate

ajunge exact unde nu este dorit ºi

anume pe senzorul de imagine. Pentru a

preveni aceasta, DMC-L1 vine cu un

sistem numit "Supersonic-Wave Dust

Reduction" care la fiecare pornire a apa-

ratului vibreazã la suprafaþa senzorului

fãrã a-l atinge pentru a elimina micile

particule de praf.

Senzorul folosit pentru captarea

imaginilor are o rezoluþie de 7,5 mega-

pixeli, iar afiºajul LCD are o diagonalã

puþin cam micã ºi anume 6,35 cm. Timpul

de expunere poate fi setat manual el

desfãºurându-se între 1/4000 ºi 60

secunde. Procesorul de imagine ce are

sarcina de a asigura calitatea imaginilor

poartã numele de Venus Engine III. Alte

specificaþii ce ar mai trebui menþionate

sunt posibilitatea setãrii ISO pânã la

1600, facilitatea Mega Burst Shot (3

cadre pe secundã), bliþul intern cu încli-

nare în douã poziþii, compatibilitatea cu

alte blitz-uri externe marca Panasonic,

înregistrarea în format JPEG ºi RAW slot-

ul pentru card SD ºi posibilitatea de

conectare la un PC prin intermediul por-

tului USB 2.0.

Preþul unui astfel de aparat foto digi-

tal ajunge undeva în jurul a 3600 lei. Un

preþ destul de ridicat pentru un fotograf

"de rând" sau amator având în vedere

cã putem gãsi aparate foto digitale cu o

rezoluþie de peste ºapte megapixeli la

un preþ de numai 1000 Lei. Doar un foto-

graf profesionist ar putea vedea avanta-

jul adevãrat al unui astfel de aparat.

Ardelean Titus

a.titus@myc.ro

Panasonic
Lumix
DMC-L1
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M
ajoritatea utilizatorilor de

Internet sunt deja familiarizaþi

cu diferitele tipuri de magazine

on-line, sau cu metodele de vânzare on-

line. Fie cã aceste magazine sunt de pro-

fil IT, licitaþii, vânzãri de maºini sau efec-

tiv un aprozar, (sper cã ºtii, cã unii deja

primesc acasã ºi la pachet morcovii ºi

þelina de la magazinele de pe net'?)

toate se bazeazã pe acelaºi principiu:

prezint marfa, tu alegi, "credit cardul

jos" ochii la uºã. Iar atunci nu vãd de ce

nu ar fi fãcut ºi Apple la fel cu magazinul

sãu virtual iTunes Music Store. Acest

magazin susþine cã înglobeazã peste un

miliard de piese audio, iar pe lângã acest

lucru programul portal cu care accesãm

acest magazin, iTunes, ne oferã ºi o mul-

titudine de facilitãþi, printre care:

- organizator ºi player media

- poate face rip de pe colecþia ta de

CD-uri

- poate inscripþiona aceste piese.      

iTunes poate fi descãrcat de pe site-

ul celor de la Apple, de la secþiunea

iTunes. Download-ul va detecta automat

pe ce sistem îl rulezi, astfel cã nu va fi

nevoie sã iþi baþi capul cu selectarea

programului adecvat. Pe urmã vei fi

informat despre necesitãþile minime de

sistem. Pentru versiunea de Windows

acestea sunt: Windows 2000 ori

Windows XP, cu 256MB de RAM ºi un pro-

cesor cum minim 500MHz. De asemenea

cei de la Apple mai recomandã ºi o cone-

xiune Internet de tip broadband pentru

eventualele aplicaþii de streaming. 

Dacã nu vei dori sã fi "deranjat" de

mail-urile de la Apple, va trebui sã debi-

fezi opþiunile:

- "Keep me up to date with Apple

news, software updates, and the latest

information on products and services".

- ªi "Email me New Music Tuesday

and special iTunes offers".

Interesant ºi plãcut în acelaºi timp a

fost faptul cã nu a trebuit sã introduc

neapãrat un ID de mail (unde Apple sã

mã spammeze ulterior). Poþi trece peste

acest aspect ºi sã mergi direct la

download. La cei aproximativ 49 de MB

copierea nu va fi o problemã având în

vedere cã acum este "la modã" conexiu-

nea de 1Mbps, dar dacã încã eºti pe dial-

up atunci acest lucru devine chiar un

inconvenient. Aceastã dimensiune mare

a fiºierului se datoreazã ºi în mare parte

faptului cã acesta conþine ºi arhicunos-

cutul player QuickTime.

La instalare eºti oprit de program sã

îþi alegi limba ºi apoi sã citeºti "the End-

User License Agreement", care conþine

detalii cu ce NU trebuie sã faci cu acest

program. Þi se va cere apoi ca sã alegi

iTunes

Portalul tãu media
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dacã vei dori un shortcut pe Desktop ºi

dacã doreºti ca programul iTunes ºi

QuickTime sã fie player-ul tãu implicit

pentru audio ºi video. Trebuie reþinut

aici cã playerele de la Apple nu cunosc

toate formatele video sau audio, astfel

cã dacã vei alege instalarea implicitã va

trebui sã reasociezi fiºierele pe care

iTune sau QuickTime nu le cunoaºte, cu

playerul potrivit pentru acestea. 

Alegerea directorului de instalare se

va putea face fie rãmânând la instalarea

implicitã în C:\Program Files\iTunes, fie

cã vei alege alt director cu opþiunea rãs-

foire. De reþinut cã pe lângã iTunes se va

instala ºi QuickTime astfel cã vei avea

nevoie de aproximativ 100 -120 MB de

spaþiu pe hard disc.

Prima datã când porneºti iTunes, va

trebui sã citeºti license agreement ºi

bine înþeles sã le accepþi, altfel aplicaþia

nu va porni. Apoi Setup Assistant te va

purta prin restul procesului de instalare.

Pentru a organiza fiºierele audio, uti-

lizatorul trebuie mai întâi sã le adauge în

librãria iTunes. Când adaugi o piesã,

iTunes citeºte automat informaþia astfel

încât sã creeze o ierarhie. Cãutarea se

face la început automat de cãtre pro-

gram (poate fi opritã de cãtre utilizator)

sau ulterior manual. De menþionat aici

este faptul cã programul va gãsi ºi in-

dexa toate fiºierele de tip MP3 sau AAC,

fie cã ele sunt din jocuri sau alte progra-

me, astfel în acest caz particular ar fi

indicatã selectarea manualã. Cu toate cã

iTunes nu ruleazã fiºierele de tip WMA

acesta le va transforma automat în for-

mat AAC, pentru a putea fi rulate lãsând

sursa intactã. Acest lucru nu se va

întâmpla în caz cã sursa este protejatã

la copiere.

Tot la partea cu organizarea, dacã

vei alege DA la întrebarea "Keep my

iTunes Music folder organized" vei avea

surpriza cã iTunes þi-a schimbat locaþia

COPIERE

TERMENII ºi condiþiile

VIZUALIZARE cãutare
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fiºierului de muzicã. Dacã nu ai chef sã

studiezi ºi sã faci munci laborioase de

aranjare ºi cãutare atunci alegi NU ºi cu

"I'll Change the File and Folder Names

Myself".

PPrraaccttiicc

În partea stângã a panoului iTunes

vei putea vedea trei categorii mari.

Fiecare din aceste categorii conþin la

rândul lor alte subcategorii, fiecare cu

destinaþie precisã.

ªi dupã cum te-am obiºnuit ºi în arti-

colele trecute, am sã trec subiectiv prin

fiecare ºi am sã le explic. Astfel:

CCaatteeggoorriiaa  LLiibbrraarryy  aarree  ssuubbccaatteeggoorriiiillee

- music, unde vei putea aranja, in-

dexa ºi rula fiºierele tale cu muzicã 

creând o ordine oarecare ºi aranjându-le

dupã nume, artist, album, gen, timp sau

rating. Vizualizarea fiºierelor de muzicã

se poate face în trei moduri, (modul

listã, modul listã cu cover, modul indivi-

dual cu cover) cu ajutorul celor trei

butoane din partea dreaptã superior

listei, lângã opþiunea de cãutare. 

- movies este subcategoria cu care

vei putea rula eventualele fiºiere video.

ªi aici vizualizarea fiºierelor se poate

face în cele trei moduri descrise mai

devreme. 

- TV Shows este subcategoria unde

iþi vei putea aranja ºi vizualiza filmele

serialele ºi show-urile preferate.

Aranjarea acestora se va putea face

dupã nume, timp, show, sezon, sau des-

criere.

- Podcasts este o subcategorie inte-

resantã cu care vei putea pre-vizualiza

fiºierele media pentru iPod copiate

anterior de pe Internet. Alãturi de nume-

le fiºierului vei gãsi ºi descrierea în deta-

liu a fiºierelor (exemplu trailere pentru

iPod)

- Urmãtoarea categorie este ºi pre-

MUSIC

PODCASTSALEGE þara

VIDEO
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ferata mea întrucât aici dai peste câte-

va zeci dacã nu chiar sute de stream-uri

radio de pe Internet pentru toate gustu-

rile ºi toate genurile. Sunt ferm convins

cã printre zecile de posturi se va regãsi

ºi preferatul tãu.   

- Ringtones este un simplu organiza-

tor pentru sunetele telefonului tãu

mobil. Normal cã nici de aici nu lipsesc

opþiunile de categorisire a acestora.

SSttoorree

Este categoria unde vei avea acces

la cel mai vast magazin media virtual.

Dupã ce ai ales þara vei intra într-un

"paradis" media de unde vei putea alege

ºi cumpãra orice. 

Chiar nici nu ºtiu cu ce sã încep aici,

sau ce sã aleg! De la ultimele albume

audio apãrute la cãrþi audio, de la emi-

siuni TV la seriale întregi TV, toate sub un

singur clic. Chiar ºi albume apãrute cu

mulþi ani în urmã ºi pe care le cauþi de

mult s-ar putea sã le gãseºti aici pentru

a le cumpãra sau asculta mostre. Trebuie

sã ºtii cã fiecare album, film, emisiune

etc, vine cu un sample de câteva secun-

de care poate fi ascultat sau vizualizat

gratuit. Butonul BUY este chiar în dreap-

ta fiecãrei mostre. Detaliile despre pro-

dus sunt foarte elaborate ºi uºor de înþe-

les pentru cunoscãtorii limbii engleze.

Am rãmas surprins când am vãzut cã

inclusiv jocurile aveau o demonstraþie

video, în care iþi era prezentat sumar

gameplay-ul. Frumos, foarte frumos! 

Vrei emisiuni? Ia emisiuni: spre

exemplu toate episoadele de la Pimp My

Ride sau sezoane întregi de South Park,

sau poate vrei Lost - toate le gãseºti aici.

ªi ca sã-þi faci o idee despre imensitatea

ofertei am sã pun câteva imagini cu

exemple din câteva categorii.

ªi nu în ultimul rând am ajuns la cate-

goria Playlist cu care vei putea organiza

orice tip de listã gata creatã, sau pe care
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o vei crea tu cu ajutorul butoanelor din

partea stângã jos a panoului principal

(vezi imaginea Creare listã nouã). Cu un

simplu clic dreapta vei putea edita adãu-

ga sau exporta orice din lista creatã. Tot

aici vei avea ºi opþiunea de BURN pentru

inscripþionarea eventualelor colecþii

audio sau video.

În butoanele de control din partea

superioarã vei gãsi absolut tot ce ai

nevoie pentru a organiza ºi controla

activitatea ta în iTunes. La "prefe-

rences" vei putea face toate setãrile

necesare, inclusiv limba (din pãcate nu

dispune de românã), control parental,

modul de inscripþionare, felul în care

vrei sã iþi faci cumpãrãturile ºi multe

alte setãri suplimentare. 

Foarte bine dezvoltatã este ºi partea

de HELP, unde vei gãsi detaliate toate

informaþiile utile despre program: cum

ar fi conectarea ºi comunicarea cu iPod,

iPhone sau Apple TV, diagnosticarea

reþelei sau a unitãþii optice ºi bineînþe-
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les nelipsitul link cãtre suportul tehnic.

Aº putea sã spun cã iTunes este por-

talul media perfect. Ca dotare, aspect ºi

funcþionalitate jos pãlãria ºi nota zece.

Ceea ce mã opreºte sã notez la unison cu

zece acest portal este partea de cerinþe

de sistem, care sunt destul de mari. Ceea

ce ne spune producãtorul cu 500MHz ºi

256RAM este minimum necesar, cred.

Spun cred, deoarece pe site nu apare ca

fiind acestea minimele necesare. Apare

doar atât: Windows Requirements. Abia

cu peste 2GB de memorie RAM ºi cu un

procesor ºi acela de peste 2GHz pot sã

spun cã iTunes rula lin, fãrã sã supraso-

licite vreo componentã specificã.(proce-

sor, hard disc etc.)

Despre banda de Internet ce pot sã

spun …e bunã câtã ai, dar cu o conexiu-

ne de 4Mbps dureazã foarte puþin pânã

creazã/iniþializeazã filmul de prezenta-

re. Am testat ºi pe conexiune de 1Mbps

ºi diferenþa nu este mare de loc la iniþia-

lizare. Probabil, de fapt mai mult ca sigur

problemele vor apãrea la conexiuni dial-

up sau conexiunile mobile de tip EDGE de

220 kbps. 

Încã un aspect important, când

testezi (încerci) un program este bine sã

verifici stabilitatea acestuia ºi compati-

bilitatea/incompatibilitatea cu alte pro-

grame. La acest capitol numai de bine,

stabil fãrã crash-uri ºi nici nu a fost de-

ranjat de alte programe media, rulând

chiar ºi în paralel fãrã probleme ºi iTunes

îl folosesc de mai bine de un an fãrã rein-

stalare, programul fãcându-ºi update-

urile necesare singur (aproape lunar

dacã nu ºi mai repede).

Cyporn

cyporn@myc.ro 

CREARE listã nouã

SETÃRIRADIO
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A
m mai spus-o ºi o mai spun, nu

înseamnã cã dacã programul

este gratuit este neapãrat ºi

prost, sau mai slab, sau dacã este un

program plãtit nu-i obligatoriu sã fie ºi

bun. Am avut de altfel "tone" de exem-

ple din ambele cazuri, astfel cã pentru

mine cel puþin bãtãlia rãmâne încã

deschisã. 

De la început îþi  spun cã nu am sã fac

o comparaþie "face to face" cu renumi-

tul Total Commander, întrucât se ºtie cã

acesta din urmã este consacrat pe piaþã

cu mulþi ani în urmã. Ajunge cât am vor-

bit de el! sã trecem la subiectul nostru

de astãzi ºi anume muCommander.

Programul poate fi copiat de pe nenumã-

rate pagini de Internet care se ocupã cu

programe gratuite sau de pe pagina

principalã www.mucommander.com.

muCommander v0.8
alternativã gratuitã de manager cu panou dual
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Arhivat acesta are în jur de 1,2 MB aºa cã

downloadarea acestuia nu va fi o proble-

mã nici pentru conexiunile dial-up. 

Primul lucru care iese în evidenþã

este multitudinea de platforme suporta-

te de acest program. Întrucât este un

program bazat pe Java acesta poate

rula pe Mac OS X, Windows, Linux, *BSD,

Solaris, etc.

Tot ce trebuie sã ai instalat înainte

ca sã foloseºti muCommander este Java

Runtime Environment 1.4.0 (JRE) sau

mai avansat. Nu este cazul utilizatorilor

de Mac OS X întrucât acesta este gata

implementat. Însã cea mai plãcutã sur-

prizã pânã aici o avem din partea supor-

tului de limbã, suport care vine ºi în

românã ºi este fãcut de Catalin Hritcu

(Romanian) potrivit readme.txt. 

Astfel, cum era ºi normal am cãutat

setãrile ca sã schimb în limba românã.

Am mers la Files/ Preferences, unde am

gãsit ºi setãrile de limbã. Am pus pe

românã, apply…ºi nimic, nici confirmare

nici schimbare. Îmi zic What the…?, dar

mã alarmasem degeaba, întrucât cu

toate cã programul nu confirmã schim-

barea, aceasta este fãcutã. Tot ce tre-

buie sã faci este sã închizi programul ºi

sã îl reporneºti.

Dar sã vedem câteva linii de coman-

dã din  muCommander 0.8:

--aa  FFIILLEE,,  ----aassssoocc  FFIILLEE Încarcã asocierea

din  FILE.

--bb  FFIILLEE,,  ----bbooookkmmaarrkkss  FFIILLEE Încarcã book-

marks din FILE.

--cc  FFIILLEE,,  ----ccoonnffiigguurraattiioonn  FFIILLEE Încarcã

configuraþia din FILE

--CC  FFIILLEE,,  ----ccoommmmaannddbbaarr  FFIILLEE Încarcã

bara de comandã din FILE

--ff  FFIILLEE,,  ----ccoommmmaannddss  FFIILLEE Încarcã

comenzi tipice din FILE.

--ii,,  ----iiggnnoorree--wwaarrnniinnggss Do not fail on war-

nings (implicit).

--kk  FFIILLEE,,  ----kkeeyymmaapp  FFIILLEE Încarcã keymap

din FILE

--nn,,  ----nnoo--ddeebbuugg  Opreºte ieºirea debug la

stdout

--dd,,  ----ddeebbuugg Porneºte ieºirea debug la

stdout (implicit)

--pp  FFOOLLDDEERR,,  ----pprreeffeerreenncceess  FFOOLLDDEERR

Memoreazã configuraþia fiºierelor în

FOLDER

--oo,,  ----nnoo--ssppllaasshh Opreºte splashscreen la

pronire

--OO,,  ----ssppllaasshh Porneºte splashscreen la

pronire (implicit)

--SS,,  ----ssiilleenntt Nu printa erorile

--ss  FFIILLEE,,  ----sshheellll--hhiissttoorryy  FFIILLEE Încarcã shell

history din FILE

--tt  FFIILLEE,,  ----ttoooollbbaarr  FFIILLEE Încarcã toolbar

din FILE

--uu  FFIILLEE,,  ----ccrreeddeennttiiaallss  FFIILLEE Încarcã cre-

dentials din FILE

--hh,,  ----hheellpp  Imprimã textul de ajutor ºi ieºi

--vv,,  ----vveerrssiioonn  Imprimã versiunea ºi ieºi 

--VV,,  ----vveerrbboossee Imprimã mesajul de eroare

(implicit)

--ww,,  ----ffaaiill--oonn--wwaarrnniinnggss Opreºte când

apare un mesaj de avertizare în timpul

procesului de boot.   

Dar pentru cei ce nu doresc sã se

"complice" cu diferite comenzi din barã

muCommander funcþioneazã cu comenzi

identice Total Commander. Spre exem-

plu F5 copiazã de pe un panou pe celã-

lalt, F6 mutã direct fiºierul sau directo-

rul, F7 creazã director nou, sau F8

ºterge director, fiºier sau fiºiere selec-

tate în prealabil.

Sincer sã  fiu la prima vedere progra-

mul mi se pare foarte util ºi cred cã se

va fi binevenit  pe calculatorul celor ce

cautã un manager de fiºiere gratuit.

Având în vedere faptul cã relativ comen-

zile sunt identice cu cele ce ne-a

obiºnuit TC, nu vãd de ce, cei ce folosesc

doar partea de bazã, nu ar putea face o

trecere (mãcar în revistã) la

muCommander.

Cyporn

cyporn@myc.ro 
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PPrreezzeennttaarree  ggeenneerraallãã

VMWare este un program care emu-

leazã un întreg calculator. Ne vom ocupa

de componenta VMWare Workstation, cu

ajutorul cãreia putem crea maºini virtua-

le, edita setãri pentru aceste maºini ºi în

cele din urmã putem porni aceste maºini

ºi instala ºi rula sistemul de operare

dorit. Versiunea analizatã este 6.0.1 care

ruleazã sub un sistem gazdã Windows XP

Pro SP2.

IInnssttaallaarreeaa

Instalarea programului are loc destul

de rapid ºi nu ar trebui sã punã proble-

me. Se poate merge pe o instalare tipi-

cã, caz în care apãsarea succesivã a

butonului "Next" va fi suficientã pentru

a ajunge cu succes la sfârºitul instalãrii. 

Eventual se poate alege o altã loca-

þie unde va fi instalat programul dacã

spaþiul de pe discul în care se instaleazã

în mod implicit programul nu este sufi-

cient sau dacã pur ºi simplu vrem sã

separãm acest program de restul pro-

gramelor instalate.

CCrreeaarreeaa  uunneeii  mmaaººiinnii  vviirrttuuaallee

Primul pas este alegerea din meniul

"Home" a opþiunii "New Virtual

Machine". (Imaginea 01)

Un "wizard" ne va ajuta la crearea

maºinii. Vom selecta "Next" pentru a

începe procesul efectiv. (Imaginea 02)

Vom alege prima opþiune, "Typical",

urmând ca ulterior sã reconfigurãm

maºina. (Imaginea 03)

Vom selecta din lista de sisteme de

operare pe cel care urmeazã a fi instalat

pe maºina virtualã. (Imaginea 04)

Vom da un nume maºinii virtuale ºi

vom alege un loc pe hard disc unde vor

fi stocate fiºierele folosite de aceastã

maºinã virtualã. (Imaginea 05)

Vom alege din patru tipuri de reþea,

aceste tipuri vor fi explicate individual la

secþiunea de configurare a maºinii vir-

tuale. (Imaginea 06)

maºinã virtualã (Partea I) 

01

02

03 04
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Vom specifica mãrimea hard discului

pe care urmeazã a fi instalat sistemul de

operare. Mai jos putem alege sã alocãm

tot spaþiul în momentul în care acesta

este creat. Imaginea va fi scrisã într-un

fiºier pe hard disc, dimensiunea fiºieru-

lui va fi egalã cu dimensiunea doritã a

hard discului virtual în cazul în care se

doreºte alocarea imediatã, în caz con-

trar va fi creat un fiºier de dimensiune

foarte redusã care se va mãri pe mãsu-

rã ce sistemul de operare virtual are

nevoie de spaþiu. Ultima opþiune permi-

te ca hard discul virtual sã fie format din

mai multe fiºiere de 2GB. (Imaginea 07)

Vom aºtepta ca VMWare sã creeze

fiºierul care va þine datele de pe hard

discul virtual. (Imaginea 08)

Ajunºi la sfârºitul procesului de crea-

re a maºinii, nu ne mai rãmâne decât sã

apãsãm pe butonul de "Close" ºi sã tre-

cem la configurarea maºinii virtuale.

(Imaginea 09)

CCoonnffiigguurraarreeaa  uunneeii  
mmaaººiinnii  vviirrttuuaallee

SSeeccþþiiuunneeaa  ""HHaarrddwwaarree""

Aici se specificã cantitatea de

memorie alocatã maºinii virtuale.

Memoria se ajusteazã cu ajutorul

"potenþiometrului" care are pasul de 4

MB sau se poate introduce direct valoa-

rea în "cãsuþa" de memorie, însã valoa-

rea va trebui sã fie multiplu de 4, în caz

contrar va apãrea un avertisment.

VMWare va afiºa 3 valori mai jos.

Cantitatea minimã este o valoare sub

care nu este recomandat sã se coboare,

fiind minimul recomandat pentru siste-

mul care va rula pe maºina virtualã.

Cantitatea recomandatã este valoarea

minimã recomandatã de VMWare pentru

sistem. Valoarea maximã este de fapt

totalul memoriei fizice libere pe care o

poate folosi VMWare, aceastã valoare

maximã se poate depãºi, însã atunci

diferenþa se va lua dintr-un fiºier de pe

hard disc (swap) ºi în momentul accesã-

rii memoriei sistemul care ruleazã pe

maºina virtualã va fi încetinit. (Imaginea

10)

Aici se pot face setãrile pentru hard

discul maºinii virtuale care este un fiºier

pe discul local. Majoritatea setãrilor,

printre care cea mai importantã, dimen-

siunea, se fac la crearea maºinii virtua-

le. Din submeniul "Utilities" putem alege

"Map" care ne va ajuta sã mapãm conþi-

nutul hard discului astfel încât acesta sã

07 08

09

10

0605
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devinã vizibil în sistemul de operare

gazdã sub care ruleazã VMWare. Tot din

acest meniu putem alege sã defragmen-

tãm discul virtual. Jos gãsim 2 butoane

cu ajutorul cãrora putem adãuga hard

discuri în maºina virtualã sau putem sã

le scoatem afarã. (Imaginea 11)

Aici gãsim opþiuni pentru unitatea

opticã cu care este echipatã maºina vir-

tualã. Putem alege o unitate opticã din

sistem sau o imagine ISO. Ca ºi în cazul

hard discului, putem adãuga sau scoate

unitãþi optice din sistem. În plus, putem

alege ca unitatea opticã sã fie disponibi-

lã sau nu la pornirea maºinii virtuale prin

intermediul opþiunii "Connect at power

on". Vom regãsi aceastã opþiune la mai

multe dispozitive hardware. (Imaginea

12)

Aici vom putea seta unitatea de FDD.

Setãrile care pot fi fãcute sunt asemãnã-

toare cu cele prezente mai sus, la unita-

tea opticã. Putem alege un FDD din

sistem sau un fiºier care conþine o ima-

gine a unei dischete. De asemenea

putem adãuga sau scoate unitãþi FDD din

sistem ºi putem selecta disponibilitatea

la pornirea sistemului prin aceeaºi

opþiune "Connect at power on" care se

întâlneºte ºi la unitatea opticã.

(Imaginea 13)

Setãrile referitoare la reþea se regã-

sesc aici. Prima opþiune disponibilã este

"Connect at power on" prin intermediul

cãreia vom stabili dacã placa de reþea va

fi activatã la pornirea maºinii virtuale.

Apoi avem 4 moduri diferite în care

putem configura placa de reþea:

"Bridged", "NAT", "Host only" ºi

"Custom". Primul mod - "Bridged" este

recomandat în cazul în care sistemul

gazdã face parte dintr-o reþea de calcu-

latoare, maºina virtualã va primi acelaºi

IP ºi va avea acces la toate resursele din

reþea la care are acces maºina gazdã.

Cel de-al doilea mod - "NAT (Network

Address Translation)" este util în cazul

în care sistemul gazdã se conecteazã la

internet printr-o conexiune de tip dial-

up. Aceastã conexiune va fi folositã ºi de

sistemul instalat pe maºina virtualã, însã

maºina virtualã nu va primi acelaºi IP ca

ºi maºina gazdã ci se va realiza o reþea

separatã între maºina gazdã ºi cea vir-

tualã, urmând ca maºina virtualã sã pri-

meascã un IP de la serverul DHCP care

ruleazã pe maºina virtualã respectivã.

Dacã alegem sã folosim cel de-al treilea

mod - "Host only", maºina virtualã se va

conecta la maºina gazdã printr-un VPN

(Virtual Private Network). Astfel, maºina

virtualã va fi vizibilã doar pentru maºina

gazdã, restul sistemelor care se aflã în

reþea cu maºina gazdã nu vor avea acces

la maºina virtualã. Ultimul mod -

"Custom" permite o flexibilitate mai

mare ºi este recomandat dacã se

doreºte realizarea unor reþele mai com-

plexe. Selectarea acestui mod va da

acces la mai multe switch-uri virtuale la

care se pot conecta mai multe maºini

virtuale, rezultatul fiind mai multe reþe-

le independente, fiecare maºinã virtualã

putând comunica sau nu cu o altã maºinã

virtualã în funcþie de siwtch-ul la care

este conectatã. (Imaginea 14)

Porturile USB de pe maºina virtualã

pot fi configurate aici. Observãm douã

opþiuni, activarea primei opþiuni va per-

mite sã se foloseascã standardul USB

2.0 dacã controlerul instalat fizic este

compatibil cu acest standard. A doua

opþiune specificã dacã un dispozitiv

introdus în USB va fi conectat automat în

maºina virtualã. Se pot adãuga sau scoa-

te din maºina virtualã mai multe contro-

lere USB. (Imaginea 15)

11 12

13 14
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Placa de sunet poate fi configuratã

aici în douã moduri, primul mod va seta

placa de sunet de pe maºina virtualã sã

foloseascã setãrile existente pe siste-

mul gazdã, iar cel de-al doilea mod per-

mite specificarea plãcii de sunet care se

doreºte a fi detectatã de cãtre sistemul

care ruleazã pe maºina virtualã. Înaintea

celor douã moduri avem deja binecunos-

cuta opþiune "Connect at power on" prin

care putem alege ca placa de sunet sã

fie vãzutã de cãtre maºina virtualã în

momentul pornirii. (Imaginea 16)

Aici putem seta monitorul sau chiar

monitoarele care vor fi utilizate de

sistemul instalat sub VMWare. Se poate

alege ca maºina virtualã sã foloseascã

setãrile monitorului din sistemul gazdã

sau se poate specifica unul sau mai

multe monitoare virtuale. În acest caz se

poate alege o rezoluþie maximã pentru

monitoarele respective. (Imaginea 17)

Setãrile referitoare la procesorul

maºinii virtuale pot fi fãcute aici. Aceste

setãri sunt foarte spartane ºi constã de

fapt în specificarea numãrului de proce-

soare care vor fi disponibile maºinii vir-

tuale. Mai mult decât atât, numãrul

maxim de procesoare este limitat la

douã, iar acest numãr de douã procesoa-

re poate fi folosit doar dacã calculatorul

pe care ruleazã VMWare are minim douã

procesoare fizice sau logice, mai exact

se poate seta ca maºina virtualã sã fie

echipatã cu douã procesoare însã ea nu

va porni decât dacã aceste douã proce-

soare se regãsesc în mod real în sistem.

(Imaginea 18)

Meniul care ne permite sã adãugãm

hardware la maºina virtualã conþine ºi

componente care nu echipeazã o maºinã

care a fost creatã folosind setãrile impli-

cite. Se remarcã portul serial ºi cel para-

lel. Odatã adãugate la maºinã, aceste

componente vor putea fi configurate la

rândul lor. (Imaginea 19)

SSeeccþþiiuunneeaa  ""OOppttiioonnss""

Aici vom putea schimba câteva

opþiuni care se referã la maºina virtualã

ºi la sistemul care este instalat pe

aceastã maºinã. În primul rând putem

seta numele maºinii virtuale. Apoi,

putem alege dintr-o listã predefinitã de

sisteme de operare, în funcþie de ce

dorim sã instalãm pe maºina virtualã.

Petru fiecare sistem în parte putem spe-

cifica mai jos o versiune a respectivului

sistem de operare. De exemplu, dacã

vom alege ca sistem de operare

Microsoft Windows, la versiune vom

putea alege dintr-o gamã largã începând

de la Windows 3.1 ºi terminând cu

Windows Server 2008. Nu lipsesc cunos-

cutele Windows 98, Windows XP

Profesional, Windows Vista ºi multe alte

versiuni produse de Microsoft de-a lun-

gul timpului. Urmãtoarea setare ne per-

mite sã alegem un director în care vor fi

stocate fiºierele folosite de maºina vir-

tualã. BIOS-ul, hard discul ºi memoria

maºinii virtuale sunt câteva din fiºierele

care vor fi stocate aici. Fiºierele log

create de VMWare pentru maºina virtua-

lã vor fi de asemenea salvate în acest

director. Ultima setare se referã la

tastaturã, activarea opþiunii "Enhanced

Virtual Keyboard" fiind utilã dacã avem

o tastaturã cu taste suplimentare faþã

de cele standard. Aceastã setare va spe-

cifica accesarea directã a tastaturii, fãrã

sã treacã prin sistemul de operare

gazdã. Dacã aceastã setare este activa-

tã, combinaþia de taste Ctrl+Alt+Delete

va fi trimisã doar spre sistemul de ope-

rare instalat pe maºina virtualã, în caz

contrar va fi trimisã spre ambele siste-

me de operare, prima datã fiind primit

de sistemul gazdã, apoi de sistemul de

pe maºina virtualã. (Imaginea 20)

Aceastã secþiune oferã setãri cu aju-

torul cãrora se poate controla ce se

15 16

17 18
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întâmplã la pornirea programului

VMWare ºi la pornirea ºi oprirea unei

maºini virtuale. Opþiunile sunt grupate în

douã grupuri cu câte patru setãri în fie-

care grup. Sã luãm pe rând opþiunile din

primul grup. "Power on after opening

this virtual machine" va specifica ca la

deschiderea maºinii virtuale aceasta sã

porneascã automat, fãrã a mai fi nevoie

de comanda "Start this virtual ma-

chine". "Enter full screen mode after

powering on" va face ca pornirea maºinii

virtuale sã se facã în modul "full screen"

ºi sã foloseascã întreaga suprafaþã a

ecranului, în detrimentul meniului

VMWare care va fi ascuns. "Close after

powering off or suspending" va scoate

din meniul VMWare maºina la închiderea

acesteia. "Report battery information

to guest" va permite transmiterea infor-

maþiilor despre starea bateriei maºinii

gazdã spre maºina virtualã care va

putea astfel avertiza utilizatorul când

nivelul de încãrcare al bateriei este sub

un anumit nivel. Aceastã opþiune este

utilã doar pentru laptop-uri. (Imaginea

21)

De aici putem da acces la sistemul

instalat pe maºina virtualã la directoare

aflate pe sistemul gazdã. Putem seta 3

moduri de acces: dezactivarea totalã a

accesului la directoare, permisiunea de

accesare a directoarelor indiferent de

starea maºinii virtuale ºi dreptul de a

accesa directoarele doar când maºina

19 20

21
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virtualã este pornitã. (Imaginea 22)

Aici avem posibilitatea de a salva ºi

folosi ulterior o anumitã stare în care se

aflã maºina. VMWare a denumit o stare a

maºinii "snapshot". Modul de funcþiona-

re este asemãnãtor cu cel al funcþiei

"Hibernate" din Windows, practic sal-

vându-se conþinutul memoriei pentru a

putea restaura apoi programele care

ruleazã. Dacã bifãm prima "cãsuþã" vom

dezactiva "snapshot"-urile ºi urmãtoa-

rele opþiuni vor deveni indisponibile.

Dezactivarea este posibilã doar dacã nu

existã deja salvate "snapshot"-uri. Dacã

alegem sã nu dezactivãm "snapshot"-

urile atunci vom putea seta felul în care

se comportã maºina virtualã în momen-

tul în care ea este opritã. Putem alege

patru opþiuni distincte. Alegerea primei

opþiuni va avea ca efect oprirea maºinii

fãrã a se face nici o modificare referitoa-

re la "snapshot"-uri. Cea de-a doua

opþiune va face ca la oprire maºina sã se

reseteze la un  "snapshot" care a fost

salvat anterior. A treia opþiune dã posi-

bilitatea de a salva starea curentã a

maºinii într-un nou "snapshot". Ultima

versiune va da posibilitate utilizatorului

sã aleagã una dintre cele trei opþiuni

descrise mai sus. (Imaginea 23)

De aici putem realiza o legãturã

directã între sistemul gazdã ºi sistemul

instalat pe maºina virtualã. Prima opþiu-

ne activeazã suportul pentru operaþii

"drag and drop" între cele douã sisteme

de operare prin intermediul aplicaþiilor

care au implementatã aceastã funcþie. A

doua operaþiune va permite operaþii

"copy and paste" fãcând astfel posibil

22
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schimbul de texte între douã aplicaþii

care ruleazã pe cele douã sisteme de

operare diferite. (Imaginea 24)

Aici putem controla modul în care se

va comporta maºina virtualã la apariþia

unei noi versiuni de VMWare Tools. Se

poate seta sã se facã update automat, sã

nu se facã update sau sã se foloseascã

setãrile definite în VMWare. (Imaginea

25)

Aici avem posibilitatea de a seta un

server de VNC care sã ruleze pe maºina

virtualã. Se poate schimba portul impli-

cit (5900) ºi se poate seta o parolã de

VNC. (Imaginea 26)

În cazul în care maºina virtualã va

rula un server de Web, putem seta anu-

mite informaþii care sã fie afiºate la por-

nirea serverului. Informaþiile care pot fi

definite sunt Nume, Autor, Descriere,

Versiune ºi un logo care poate fi o ima-

gine de tip BMP sau PNG cu rezoluþia

maximã de 256x256 pixeli. Numele este

obligatoriu, restul informaþiilor pot fi

lãsate nedefinite. (Imaginea 27)

Acest loc este rezervat setãrilor

avansate. În prima parte putem seta

prioritatea proceselor care ruleazã pe

maºina virtualã, prioritatea implicitã

fiind "Normal". Dacã vom alegea priori-

tatea "High", atunci procesele care

ruleazã pe maºina virtualã vor avea o

prioritate mai mare decât cele de pe

sistemul gazdã. 

În a doua parte a setãrilor avansate

avem ºase opþiuni distincte. "Gather

Debugging Information" controleazã

nivelul de informaþii de "debug" pe care

le va analiza ºi stoca VMWare. 

Pentru cea mai bunã performanþã se

recomandã setarea pe "None". Dacã

vom seta pe "Full", atunci VMWare va

crea log-uri pentru orice acþiune ºi vom

putea analiza ce se întâmplã dacã ceva

nu funcþioneazã corespunzãtor, însã

maºina virtualã va fi încetinitã destul

demult. 

Dacã maºina funcþioneazã în mod

normal, dar existã momente în care

lucreazã mai greu, putem seta opþiunea

"Gather Debugging Information" pe

"Statistics", setare prin care sã specifi-

cãm ca VMWare sã analizeze doar anu-

mite porþiuni importante din codul care

se executã. 

"Disable acceleration" "Disable

memory page trimming" dezactiveazã

anumite optimizãri pe care VMWare le

foloseºte în lucrul cu memoria. "Log vir-

tual machine progress periodically"

mãreºte cantitatea de log-uri de

"debug" generatã de cãtre VMWare. 

"Enable Template mode" permite

clonarea unei maºini virtuale de cãtre

utilizatorii care nu au drept de scriere

asupra maºinii virtuale, în mod normal

pentru clonare fiind nevoie de acest

drept. 

În momentul selectãrii acestei opþi-

uni, fiºierele care aparþin maºinii virtua-

le nu mai pot fi ºterse pentru a proteja

eventualele clone. Selectarea opþiunii

"Enable VMware paravirtual kernel sup-

port" va avea efect doar în cazul în care

sistemul care ruleazã pe maºina virtua-

lã are la bazã un kernel cu suport

VMware VMI (Virtual Machine Interface). 

În acest caz se poate observa o

îmbunãtãþire a performanþei. (Imaginea

28)

IInntteerrffaaþþaa  pprrooggrraammuulluuii

În modul implicit, VMWare este

împãrþit în patru zone distincte. Sus

avem meniul principal. Sub acest meniu

principal avem o barã cu butoane. 

Pe lângã faptul cã aceste butoane au

o reprezentare graficã foarte intuitivã,

dacã vom þine mouse-ul deasupra unui

buton, va apãrea un mic text care va

descrie acþiunea butonului respectiv.

În partea stângã avem o fereastrã

cu lista maºinilor virtuale create care

apar la secþiunea "Favorites" ºi cu lista

maºinilor virtuale active care apar la

secþiunea "Powered On". 

25 26

27 28



noiembrie 2007 MyCOMPUTER|39

www.myc.ro Software /:PREZENTARE  

În partea dreaptã avem afiºate infor-

maþii despre maºina virtualã care a fost

selectatã în partea stângã. 

Tot aici putem porni maºina selecta-

tã, putem edita setãrile pentru aceastã

maºinã sau o putem clona. 

La pornirea maºinii, aceastã fereas-

trã din partea dreaptã va deveni monito-

rul maºinii virtuale. 

Schimbarea focusului de la maºina

virtualã la sistemul gazdã se face cu aju-

torul combinaþiei de taste Ctrl-Alt. În

bara de jos sunt afiºate diverse "sfaturi"

în funcþie de starea programului, deci nu

ar strica sã aruncaþi din când în când o

privire acolo. (Imaginea 29)

CCoonncclluuzziiii

VMWare este un program foarte ver-

satil ºi poate fi de un real ajutor unei

game foarte largi de utilizatori, de la

simple persoane care vor sã testeze

rapid un sistem de operare fãrã sã aloce

o partiþie separatã pentru acesta pânã la

programatori sau dezvoltatori de aplica-

þii care vor sã-ºi testeze creaþiile sub cât

mai multe platforme.

Eugen Blaga

eugen@myc.ro
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IInnttrroo

Cu toþii ne schimbãm calculatoarele,

parþial sau total, mai des sau mai rar, în

funcþie de necesitãþi ºi bugete.

Indiferent dacã achiziþionãm o compo-

nentã sau un întreg calculator, probabil

cã primul lucru pe care îl vom face este

sã verificãm dacã ceea ce am cumpãrat

este într-adevãr ceea ce vroiam. Acest

lucru îl vom putea face foarte uºor cu

ajutorul diverselor utilitare specializate,

utilitare care ne pot furniza de la infor-

maþii foarte simple, pânã la informaþii

complexe ºi care pot face ºi comparaþii

de performanþã pentru a putea vedea

dacã schimbarea unei componente a

meritat sau dacã performanþa se ridicã

la nivelul aºteptãrilor. Articolul de faþã

se vrea a fi un episod pilot al unei serii

de articole care se vor ocupa cu progra-

me de identificare a componentelor ºi de

testare a acestora.

PPrriimmuull  ppaass

Sã începem cu un utilitar care ne va

afiºa câteva informaþii de bazã, suficien-

te pentru cineva care a cumpãrat un cal-

culator nou ºi care vrea sã verifice dacã

ceea ce a primit corespunde într-adevãr

facturii emise. Utilitarul respectiv este

inclus în orice sistem de operare

Windows, mai exact în componenta

Metode de aflare a informaþiilor 
despre propriul nostru calculator

Episodul I
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DirectX a sistemului de operare

Microsoft Windows. El poartã numele de

"DirectX Diagnostic Tool" ºi poate fi lan-

sat prin comanda dxdiag, comandã care

se va lansa din meniul Run. Utilitarul are

câteva câmpuri, selectarea fiecãrui

câmp ducând la afiºarea de informaþii

despre anumite componente. Primul

câmp care ne intereseazã în mod deose-

bit este "System", unde vom putea afla

printre altele ce procesor avem ºi ce

cantitate de memorie este instalatã în

calculator. Informaþiile respective sunt

foarte sumare, dar suficiente pentru o

analizã rapidã, utilitarul va raporta can-

titatea de memorie instalatã, dar nu va

da nici o informaþie suplimentarã privind

numãrul de module, producãtorul, tipul

frecvenþa sau latenþa memoriei. În câm-

pul "Display" aflãm informaþii despre

sistemul video (placã video ºi monitor),

iar în câmpul "Sound" ne sunt afiºate

informaþii despre placa de sunet instala-

tã în sistem.

TTrreecceerreeaa  llaa  ddeettaalliiii

Deºi informaþiile pe care le aflãm

direct din sistemul de operare sunt sufi-

ciente dacã vrem sã aflãm foarte rapid

ºi sumar configuraþia calculatorului,

probabil cã se va dori trecerea la urmã-

torul pas, care va fi verificarea amãnun-

þitã a fiecãrei componente în parte. Vom

putea realiza acest lucru cu ajutorul pro-

gramelor specializate. Sã luãm primul

astfel de program care poartã numele de

CPU-Z. Programul ne va furniza informa-

þii foarte detaliate despre procesor,

placã de bazã ºi memorie. Vom putea

astfel descoperi pe ce soclu este insta-

lat procesorul, la ce frecvenþã ruleazã

magistrala acestuia, câtã memorie

cache are instalatã. Programul ne va

spune pânã ºi numele de cod al proceso-

rului, tehnologia de fabricaþie folositã ºi

alte astfel de informaþii "picante". Nici

la capitolul memorie nu avem nimic de

reproºat, nelipsind cantitatea totalã de

memorie instalatã, producãtorul fiecãrui

modul de memorie, frecvenþele ºi laten-

þele modulelor. Putem afla informaþii ºi

despre placa de bazã, producãtorul ºi

modelul exact, cipset-ul care stã la baza

plãcii ºi informaþii despre slot-ul în care

avem montatã placa video fiind accesi-

bile în CPU-Z. Recent a apãrut un pro-

gram foarte asemãnãtor cu CPU-Z, care

se ocupã însã de sistemul video al calcu-

latorului. GPU-Z ne oferã o gamã largã

de informaþii referitoare la placa video,

într-o manierã similarã celei oferite de

cãtre CPU-Z despre procesor. Cip-ul gra-

fic pe care-l foloseºte placa video, frec-

venþa la care acesta ruleazã, tehnologia

de fabricaþie, cantitatea ºi tipul de

memorie cu care este echipatã placa

video, precum ºi frecvenþa la care

opereazã nu vor mai fi un mister dupã ce

vom lansa acest program. Fiind însã la

început (0.0.3), GPU-Z s-ar putea sã nu

ºtie citi corect anumite informaþii, dar

probabil cã pe viitor va fi corectatã

aceastã problemã.

VVaa  uurrmmaa

Sper cã v-am stârnit interesul pentru

episodul din numãrul urmãtor în care

vom trece la programe mai complexe

capabile de a afla informaþii ºi mai deta-

liate despre calculatorul nostru de pe

sau de sub birou.

Eugen Blaga

eugen@myc.ro
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D
upã apariþia tot mai multor gad-

geturi cu ecran tactil, acum a

venit ºi rândul aparatelor de

fotografiat de a beneficia de aceastã

tehnologie. Ecranul tactil oferã o

manevrabilitate uºoarã, comodã ºi

plãcutã, îi dã un plus de ele-

ganþã reducând semnifica-

tiv numãrul butoanelor.

Compactul va fi disponibil în

mai multe culori bine gândite

de producãtorii de la Sony

printre care vom întâlni culoa-

rea gri metalizat ºi roºu.

Gadgetul este destinat persoa-

nelor pasionate de modã de ele-

ganþã fiind un accesoriu aflat în

ton cu moda.

Sony DSC T200 are o carcasã din

aluminiu cu o grosime de doar 20,4

mm cu un capac glisant pentru obiec-

tiv. Ecranul LCD tactil este mai mult

decât generos în dimensiuni având dia-

gonala de 8,8cm ºi o rezoluþie de

230.000 pixeli.  Datoritã pieþei competi-

tive fiecare producãtor încearcã sã ne

atragã cãtre produsele lor prin funcþii ºi

modele tot mai

futuriste. O funcþie asemãnãtoare care

acum 2-3 ani am fi luat-o ca pe o glumã

este ºi funcþia ce detecteazã nu doar

c h i p u l

oame-

nilor

ci ºi zâmbetele acestora.

Funcþia ce detecteazã zâmbetele se

gãseºte în modul "secene" din meniul

aparatului. În cazul în care dorim sã

surprindem doar zâmbete pe chipul prie-

tenilor activãm acest mod de fotografie-

re ºi apãsãm butonul declanºator, mai

departe aparatul va face toatã treaba

realizând fotografia doar în momentul în

care persoana din cadru va zâmbi. Acest

mod are ºi trei nivele de detectare a

zâmbetului, dacã dorim îl putem seta sã

fotografieze doar când persoana din

cadru râde de-a binelea.

Cea de-a doua funcþie interesan-

tã este cea care detecteazã chipul

uman.

Aceastã funcþie poate detecta într-

un cadru pânã la opt chipuri ºi în funcþie

de acestea realizeazã focalizarea ºi

ajusteazã expunerea ºi balansul de alb.

Când aceastã funcþie este activatã

bliþul este automat setat sã reducã efec-

tul de ochi roºii.

Camera are un senzor CCD de 8.1

megapixeli efectivi, un procesor Bionz ºi

Sony DSC T200



noiembrie 2007 MyCOMPUTER|43

www.myc.ro Foto /:PREZENTARE  

un obiectiv Carl zeiss vario-tessar cu un

zoom optic de 5x, fiind cea mai subþire

camerã foto din lume cu un astfel de

zoom. Permite realizarea de fotografii

macro de la o distanþã de 1 cm faþã de

subiect. Compactul vine ºi cu o tehnolo-

gie dublã împotriva pozelor miºcate prin

sistemul Super SteadyShot ºi o sensibili-

tate ridicatã de pânã la ISO 3200. În

meniul aparatului se gãsesc funcþii ce

permit anumite corecþii ºi editãri direct

din aparat cum ar fi corecþia efectului de

ochi roºii sau de decupare a pozei.

Pentru o operare uºoarã a aparatului pe

ecranul lui este afiºat un ghid cu funcþii-

le acestuia.  Formatul imaginilor este

Jpeg, iar rezoluþia maximã este de

3264x2448 pixeli. Camera înregistreazã

video în formatul MPG1 la o rezoluþie

maximã de 640x480 pixeli cu 30 de

cadre pe secundã. Mediul de stocare

folosit de acest gadget este card-ul

Memory Stick (Pro) Duo, iar memoria

internã este de 31mb. Camera se va gãsi

la un preþ de aproximativ  400 USD. 

Mihai Criºan

mihai.c@myc.ro

Specificaþii

OObbiieeccttiivv

Zoom optic 5x

Zoom digital de precizie 10x

Zoom inteligent pânã la 25x (în format VGA)

Diafragmã 3,5-4,4

SSeennzzoorr  ddee  iimmaaggiinnee

Tip senzor CCD Senzor CCD Super HAD

Dimensiune (in.) 1/2,5

Numãr  megapixeli 8,1

Procesor Bionz DA

Detectare a feþei  ºi zâmbetului DA

Metodã de focalizare automatã (Unicã) DA

Mod Diafragmã manualã NU

Mod Timp de expunere automat (sec) 1/4 - 1/1000

Control expunere +/-2.0 EV, diviziuni 1/3 EV

Balans de alb Auto, Daylight, Cloudy,

Fluorescent1,Fluorescent2,Fluorescent3,

Incandescent, Flash
Nivel alb automat DA

Sensibilitate ISO (REI) DA (Automat, 80, 100, 200, 400, 800, 1600,

3200)
Selecþie scenã Amurg, Portret în amurg, Contururi slabe, Peisaj,

Plajã, Zãpadã, Artificii, Obturator ultra-rapid,

Sensibilitate mare, Smile shutter
AF Illuminator DA

Mod Blitz Automat, Bliþ forþat, Sincronizare lentã,

Reducere efect ochi roºii, Fãrã bliþ
Limite de distanþã la utilizarea blitzului (m) 0,1-3,7 m (panoramic), 0,8-2,9 m (teleobiectiv)

Dimensiune ecran LCD  8,9 cm

Rezoluþie LCD 230.000 pixeli

Tip monitor LCD TFT

Monitorizare automatã luminozitate DA

Zonã de vizibilitate LCD (%) 100

Vizor electric NU

Suport de înregistrare Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo,

Memory Stick PRO Duo High Speed, Memory

Stick PRO-HG Duo (aceeaºi vitezã ca la PRO

Duo), Memorie internã (31 MB)
Format înregistrare JPEG, MPEG1

Interfaþã Memory Stick Pro™ Paralel

Sistem DCF pentru gestionarea fiºierelor din

camerã 

DA

Dimensiune imagine Staticã o 3264 x 2448 pixeli o 2592 x 1944 pixeli o 2048
x 1536 pixeli o 640 x 480 pixeli o 3264 x 2176
pixeli (3:2)o 1920 x 1080 pixeli (16:9)

Dimensiune imagine în miºcare (MPEG VX Standard, 640x480 pixeli, 16,6

cadre/s), (Prezentare MPEG, 320x240 pixeli,

8,3 cadre/s)
Limbã meniu Cehã, Danezã, Englezã, Finlandezã, Francezã,

Germanã, Greacã, Maghiarã, Italianã,

Norvegianã, Olandezã, Polonezã, Portughezã,

Rusã, Spaniolã, Suedezã, Turcã
Sistem baterie Lithium N

Baterie inclusã NP-BD1

Stamina - Duratã de utilizare cu bateria inclusã,

în condiþii normale 

250 de cadre, 125 minute (standard CIPA cu

ecranul LCD aprins)
Greutate  160 grame

Greutate cu accesorii 186 grame

SSooffttwwaarree  iinncclluuss  

Picture Motion Browser Ver.2.1, Picture Package Music Transfer

Accesorii furnizate Acumulator (NP-BD1), încãrcãtor de acumula-
tor, cablu de conectare multiplã, cablu de
conectare, curea de mânã, cariocã, CD-ROM,
placã de adaptare

DDiimmeennssiiuunnii

Lãþime (mm) 93,5

Înãlþime(mm) 59,3

Adâncime (mm) 20,4

Specificaþii
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N
ikon revine pe piaþã cu un nou

compact dupã o semnificativã

perioadã în care la clasa apara-

telor de fotografiat compacte nu a avut

nicio realizare deosebitã, ultimele

modele fiind realizate cu câþiva ani în

urmã. Nikon evadeazã din anonimat cu

noul P5000 un compact de înaltã clasã

cãruia i-au adus multe îmbunãtãþiri ºi

funcþii noi.  

Nikon P5000 a fost premiat de cãtre

TIPA (Technical Image Press

Association) ca fiind cea mai bunã came-

rã foto compactã a anului 2007, un pre-

miu important  în domeniul fotografiei.

Nikon P5000 vine dotat cu un senzor

CCD de 1/1,8 inci, 10 megapixeli ºi sensi-

bilitate   ISO 64 -1600 (ºi pânã la 3200 la

rezoluþia de 5 megapixeli).

Din noua gamã nu lipsesc nici funcþii-

le tot mai des întâlnite în dotarea com-

pactelor cum ar fi stabilizatorul optic,

(face traking) funcþia ce recunoaºte chi-

pul uman.

Forma ºi designul compactului a fost

conceputã pentru a facilita o utilizare

cât mai comodã, corpul aparatului are

zonele de prindere cauciucate pentru o

prizã mai bunã, astfel utilizarea aparatu-

lui cu o singurã mânã este mai sigurã,

materialul din care e confecþionatã car-

casa aparatului este asemãnãtor celor

din clasa DSLR.

Poziþionarea butoanelor a fost gân-

ditã bine fiind inspiratã din clasa DSLR, o

noutate în acest sens este ºi rotiþa din

spatele butonului de declanºare care

este foarte utilã mai ales în modurile  de

fotografiere ce permit alegerea unor

anumiþi parametri.

Pentru vizualizarea fotografiilor

realizate ºi pentru încadrarea ºi realiza-

rea acestora camera dispune de un vizor

optic ºi un generos ecran TFT LCD de 6,3

cm, cu o rezoluþie de 230.000 pixeli ºi

un unghi mare de vizibilitate. Avantajul

unui vizor optic constã în faptul cã

putem face economie de baterie, oprind

ecranul LCD ºi folosind vizorul optic pen-

tru încadrarea subiecþilor în imagine,

acest vizor nu are  componente electro-

nice.

Nikon a echipat compactul P5000 ºi

cu o patinã ce oferã posibilitatea

ataºãrii unui  bliþ extern Nikon

Speedlight (recomandat este Nikon SB-

400 / SB400 datoritã dimensiunilor mai

reduse), lucru extrem de util pentru cei

doritori de o calitate sporitã a imaginilor

pe timp de noapte sau în condiþii cu lumi-

nã redusã.

În privinþa acestor situaþii în care

lumina necesarã pentru realizarea unor

fotografii  de o calitate acceptabilã este

Nikon P5000
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Specificaþii
DDaattaa    llaannssããrriiii  -  Februarie  2007 
PPrreeþþ  llaannssaarree - 377 USD 
LLuunnggiimmee 98 mm,  Lãþime  65 mm,  Grosime  41 mm 
GGrreeuuttaattee 240 g 
SSeennzzoorr Dimensiune -  1/1,8 inci 
TTiipp    CCCCDD Rezoluþie  - 10 megapixeli 
LLeennttiillee - Nikkor VR (Vibration reduction) 
CCoonnssttrruuccþþiiee  lleennttiillee -  7 elemente în 6 grupuri 
DDiissttaannþþaa  ffooccaallãã  mmiinniimmãã -  36 mm 
DDiissttaannþþaa  ffooccaallãã  mmaaxxiimmãã - 126 mm 
DDeesscchhiiddeerree  ddiiaaffrraaggmmãã  WWiiddee -  F2,7 
DDeesscchhiiddeerree  ddiiaaffrraaggmmãã  TTeellee -  F5,3 
ZZoooomm  ooppttiicc - 3.5 X,  Zoom digital -  4 X 
VViitteezzãã  oobbttuurraattoorr -  minim 8 sec.,  maxim  1/2000 secunde 
DDeeccllaannººaarree  aauuttoommaattãã -  10 sec. 
SSttaabbiilliizzaattoorr  iimmaaggiinnee -  Sistem de reducere a vibraþiilor
DDiissttaannþþaa  ffooccaallãã  îînn  mmoodd  nnoorrmmaall - 30 cm 
DDiissttaannþþaa  ffooccaallãã  îînn  mmoodd  mmaaccrroo - 4 cm 
FFoorrmmaatt  vviiddeeoo - 640x480 pixeli la 30 cadre pe secundã (prescurtat cps), 320x240 pixeli 30/15
cps ºi 160x120 pixeli la 15 cps
FFoorrmmaatt  ffiiººiieerr  FFOOTTOO JPEG (EXIF 2.2) 
FFoorrmmaatt  ffoottooggrraaffiiee 4:3, 3:2, 16:9 ISO  Auto (64 - 800), 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 2000, (3200
la 5 MP) 
BBaallaannssuull  ddee  aallbb  -  5 moduri presetate, 1 definit de utilizator
RReezzoolluuþþiiii  vviiddeeoo 640 x 480, 30 cps, 320 x 240 30/15 cps, 160 x 120, 15 cps 
FFoorrmmaatt  ffiiººiieerr  VViiddeeoo Avi 
FFoorrmmaatt  aauuddiioo WAW 
EEccrraann  LLCCDD Diagonala 2,5 inci (6,3 cm) rezoluþie  230000 pixeli 
BBlliiþþ razã de acþiune 8 m 
MMoodduurrii  ddee  lluuccrruu Auto, Red-Eye Auto, Pornit, Red-Eye Pornit, Oprit Functie slow sync speed  
PPaattiinnãã  bblliittzz  eexxtteerrnn - Da 
MMeemmoorriiee  iinntteerrnnãã -  26 MB
TTiipp  ccaarrdd  SD/SDHC 
AAlliimmeennttaarree Acumulatori  Nikon EN-EL5 Lithium-Ion
CCoonneeccttiivviittaattee Interfaþã  USB 2.0 ºi ieºire audio / video  
EExxttrraa Software livrat de producãtor  Picture Project

insuficientã, camera oferã ºi posibilita-

tea alegerii unei valori ISO de 3200 la 5

megapixeli ºi un stabilizator de imagine

(VR - sistem de reducere a vibraþiilor).

În ce mãsurã va fi util ºi va oferi calita-

te acest mod de fotografiere rãmâne de

vãzut pentru cã majoritatea aparatelor

nu reuºesc sã ofere calitate la o valoa-

re ISO atât de mare.  

Tot pentru asigurarea calitãþii  ima-

ginilor captate cu acest compact, con-

structorii de la Nikon au echipat apara-

tul cu un obiectiv cu o focalã echivalen-

tã  36-126mm ( zoom optic 3x) , diafrag-

ma f/2.7-5.3 ºi sistemul de reducere a

vibraþiilor. Inelul de crom aflat la baza

obiectivului dã posibilitatea montãrii

unor tele-convertoare.

Camera are o memorie internã de 21

MB, iar mediul de stocare extern este

card-ul SD/SDHC. Imaginile stocate pe

memoria internã a aparatului pot fi

mutate ulterior pe card.

Acumulatorul EN-EL5 permite reali-

zarea unui numãr de 250 de fotografii,

dar acest numãr poate fi mãrit conside-

rabil prin oprirea ecranului LCD ºi folo-

sirea vizorului optic.

Mihai Criºan

mihai@myc.ro
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Î
n numãrul 38 al revistei "MyC" v-am

îndrumat cum sã vã achiziþionaþi un

procesor Intel, în funcþie de preþ ºi

performanþã, cât ºi un mic ghid care vã

ajutã sã vã alegeþi cel mai bun procesor

în funcþie de nevoile personale. În plus

am învãþat sã navigãm pe cel puþin 5-10

site-uri înainte de a ne achiziþiona un

produs online, ca sã nu fim pãcãliþi de

vreun site ºi sã avem soluþii de backup

în caz cã: site-ul ales nu ne poate furni-

za produsul dorit în timpul dorit.

Menþionez cã toate datele din acest arti-

col au fost culese în perioada 27 sep-

tembrie - 3 octombrie.

ÎÎnnaaiinnttee  ddee  oorriiccee  
aacchhiizziiþþiiee  eessttee  rreeccoommaannddaatt  
ssãã  ""ppiippããiieeººttii""  
rreessppeeccttiivvuull  pprroodduuss!!  

Înainte de a începe sã aleg procesoa-

rele AMD care îºi vor gãsi locul în viitoa-

rele liste de cumpãrãturi, voi începe

articolul cu o situaþie practicã care este

discutatã pe forumuri ºi nu numai. ªi

anume faptul cã sistemul în sine online

nu îþi permite sã "pipãi" sau sã þii în mâi-

nile tale viitorul produs pe care îl vei

achiziþiona. Aºadar sfatul tuturor ºi nu

numai al meu este mai întâi sã mergi prin

magazinele fizice ºi sã îþi alegi produsul

care îþi place dupã care sã-i ceri vânzã-

torului sã þi-l arate sau chiar sã þi-l pre-

zinte dacã respectivul individ este pre-

gãtit în acest sens. Dacã vânzãtorul nu

ºtie sau se bâlbâie când trebuie sã îþi

prezinte produsul, e mai bine sã renunþi

la explicaþia lui ºi sã analizezi de unul

singur produsul pe care îl doreºti sau

cum este firesc, ºi consider normal, mai

multe produse asemãnãtoare. {"O micã

acoladã": de ce spun cã "e mai bine sã

renunþi la explicaþia vânzãtorului" pen-

tru cã acesta ori este dezinteresat sã

vândã ori nu îl cunoaºte, cum din neferi-

cire aceastã situaþie este frecventã în

þara noastrã. Sau pe alocuri eºti impre-

sionat dacã un vânzãtor este amabil ºi te

ajutã sã obþii ceea ce doreºti.} Astfel, la

sfârºitul plimbãrii prin magazinele reale

sau fizice trebuie sã decizi în final ce

produs vrei sã îþi cumperi. Dupã ce ai

decis… începi cãutarea lui pe site-urile

online, ºi sã alegi cea mai bunã variantã

de livrare, cel mai bun preþ ºi fireºte un

site serios. Aºadar sã vinzi este cel mai

greu numai cã acest fapt nu este înþeles

din pãcate în þara noastrã. Cel mai uºor

este sã cumperi, însã dacã nu faci o achi-

ziþie rentabilã întotdeauna vei avea ceva

de pierdut. Aºa cã mai bine plãteºti mai

mult de la bun început, decât sã plãteºti

de douã ori ulterior. Sigur, este o pãre-

re ºi totodatã un sfat de urmat, nu este

obligatoriu însã vã poate scutii de unele

necazuri! 

CCrriitteerriiii  ddee  aalleeggeerree

Ca de obicei din oferta AMD de pro-

cesoare o sã aleg câteva procesoare

care meritã atenþia având în vedere

urmãtoarele criterii: ieftin, nici scump -

dar nici ieftin, rentabil din punct de

vedere al raportului preþ/performanþã,

ºi bineînþeles un procesor scump pentru

entuziaºti. Þin sã vã precizezi un fapt pe

care îl simþim cu toþii ºi anume, în

perioada urmãtoare se vor scumpii com-

ponentele din considerentul cã leul s-a

depreciat în faþa monezii europene.

Înþeleg acest aspect pe de o parte, însã

dragi distribuitori de produse de ce nu

reduceþi preþurile când moneda euro-

peanã începe sã scadã? Aceastã întreba-

Preþurile procesoarelor
AMD în varianta Online (II)
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re este valabilã în special pentru cei care

nu afiºeazã preþul în valutã ºi cel echiva-

lent la cursul oficial BNR în lei. Sigur pe

viitor voi dezbate un articol pe aceastã

temã cu câteva exemple de care nu ne-

am lovit numai odatã de ele în realitate. 

DDeesspprree  pprroocceessooaarreellee  AAMMDD

Compania AMD s-a înfiinþat în 1969

cu sediul în Sunnyvale, California, în

2006 AMD a achiziþionat binecunoscuta

companie, producãtoare de plãci video

ATI. Unele persoane nu au considerat

aceastã achiziþie beneficã pentru com-

pania AMD, aceastã achiziþie având efec-

te negative în dezvoltarea procesoare-

lor AMD. Desigur nu pot sã spun nimic cu

certitudine, însã de obicei performanþa

oferitã de procesoarele AMD a fost

decentã-bunã la un preþ destul de rezo-

nabil-ieftin. "Aºadar de fiecare datã am

gãsit în procesoarele AMD un prieten de

încredere pentru mine ºi buzunarul

meu". Pe de altã parte cum spuneam ºi

în articolul trecut se pare cã Intel în

acest moment dominã din nou piaþa pro-

cesoarelor, cu noul Core 2 Duo. Dar sã

vedem oferta parþialã a procesoarelor

AMD ºi ce ne poate oferi în funcþie de cri-

teriile enumerate mai sus. 

FFiiaabbiilliittaatteeaa  AAMMDD

Sã ne aducem aminte… în urmã cu

câþiva ani eu am realizat un mic filmuleþ

în revista MyHARDWARE, unde am spãlat

un procesor AMD Athlon 2500+, ºi pe

care l-am uscat cu un uscãtor normal.

Acest procesor funcþioneazã ºi astãzi,

iatã cã fiabilitatea procesoarelor AMD nu

poate fi pusã la îndoialã pe parcursul

timpului chiar dacã procesorul trece prin

experienþe neobiºnuite.

AAtthhlloonn  6644  33220000++

Nu am vrut sã introduc în listã pro-

cesoarele "slãbite" Sempron, pentru cã

"Athloanele" 64 au un preþ rezonabil.

Prin comparaþie un Sempron 3200+

costã aproximativ 100 RON. Iar Athlon

64 3200+ costã aproximativ 140 RON

fiind cel mai ieftin procesor care la ora

actualã mai meritã atenþie pentru cã

deja este un model învechit, ºi cred cã în

6 luni stocul procesoarelor Athlon 64 se

va termina. Ca ºi performanþã este un

procesor modest, însã trebuie sã avem

în vedere cã este cea mai ieftinã soluþie

PPrroocceessoorr                                                                          FFrreeccvveennþþãã                                                                                                                            MMeemmoorriiee  TTaammppoonn  LL22                    CCoonnssuumm                        SSoocclluull                            NNuucclleeee

AAMMDD  AAtthhlloonn  6644  33220000++  ((MMaanniillaa,,  OOrrlleeaannss))          22000000  MMHHzz 551122KK 6622WW  AAMM22              uunnuull  ssiinngguurr

AMD Athlon 64 x2 3600+ (Brisbane)     1900 MHz 2x512K                      65W           AM2           douã

AMD Athlon 64 x2 3800+ (Windsor)     2000 MHz 2x512K                      65W           AM2           douã

AAMMDD  AAtthhlloonn  6644  xx22  44000000++  ((BBrriissbbaannee))          22110000  MMHHzz 22xx551122KK                                            6655WW      AAMM22                      ddoouuãã

AMD Athlon 64 x2 4200+ (Brisbane)      2200 MHz 2x512K                      65W           AM2           douã

AMD Athlon 64 x2 4400+ (Brisbane)     2300 MHz 2x512K                      65W           AM2           douã

AMD Athlon 64 x2 4600+ (Windsor)     2400 MHz 2x512K                      65W           AM2           douã

AMD Athlon 64 x2 4800+ (Brisbane)      2500 MHz 2x512K                      65W           AM2           douã

AAMMDD  AAtthhlloonn  6644  xx22  55000000++  ((BBrriissbbaannee,,  WWiinnddssoorr))          22660000  MMHHzz 22xx551122KK                                            6655WW                      AAMM22    ddoouuãã

AMD Athlon 64 x2 5200+ (Brisbane)     2700 MHz 2x1024K                   65W           AM2           douã

AMD Athlon 64 x2 5600+ (Windsor)     2800 MHz 2x1024K                   89W           AM2           douã

AAMMDD  AAtthhlloonn  6644  xx22  66000000++  ((WWiinnddssoorr))          33000000  MMHHzz 22xx11002244KK                                      8899WW                      AAMM22                      ddoouuãã

AMD Athlon 64 x2 6400+ (Windsor)     3200 MHz 2x1024K                   125W         AM2           douã

AMD Athlon x2 BE-2300 (Brisbane)     1900 MHz 2x512K                      45W          AM2           douã

AAMMDD  AAtthhlloonn  xx22  BBEE--22335500  ((BBrriissbbaannee))          22110000  MMHHzz 22xx551122KK                                            4455WW                    AAMM22                      ddoouuãã

AAMMDD  AAtthhlloonn  6644  FFXX--6622  ((WWiinnddssoorr))            22880000  MMHHzz 22xx11002244KK                                  112255WW                    AAMM22                      ddoouuãã

SSiittee--uurrii  ccaarree  vvâânndd  pprroocceessoorruull                                                              PPRREEÞÞ  ccuu  TTVVAA              DDiissppoonniibbiilliittaattee

AAtthhlloonn  6644  33220000++

1. www.intend.ro                                                            142,40 RON              Da

2. www.shopit.ro                                                            138,43 RON              Da

3. www.pcgarage.ro                                                       143,16 RON      Necunoscutã

4. www.dc-shop.ro                                                          149,00 RON              Da

5. www.sigmanet.ro                                           Acest model nu este disponibil pe site

6. www.24pc.ro                                                               139,91 RON              Da  

7. www.caro.ro                                                               146,85 RON      Necunoscutã       

8. www.onsite.ro                                                           143,78 RON                Da    

9. www.emarkt.ro                                                         171,76 RON                Da   

10.www.novashop.ro                                                     153,71 RON       Necunoscutã        

11.www.shopix.ro                                                         141,80 RON                 Da
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preþ = performanþã. 

Comparativ cu Intel Core 2 Duo 2140

care costã în general între 210 ºi 300

RON, Athlon 64 3200+ ca ºi performan-

þã nu poate concura cu segmentul Core

2 Duo din seria 2000, însã dacã bugetul

ne constrânge trebuie sã avem ºi o solu-

þie de backup, iar acest Athlon 64 3200+

este soluþia cea mai ieftinã. 

AAtthhlloonn  6644  xx22  44000000++  ((BBrriissbbaannee))

Acest procesor depãºeºte unele pro-

cesoare Intel din seria 2000 Core 2 Duo,

în jocuri ºi unele aplicaþii. Spre exemplu

Core 2 Duo 2140 este mai performant în

aplicaþiile video HD decât Athlon 64 x2

4000+. 

Performanþele unui procesor în

general sunt influenþate ºi de placa de

bazã pe care ruleazã, însã un aspect

este sigur Athlon 64 x2 4000+ concu-

reazã la preþ direct cu Core 2 Duo 2140

sau Core 2 Duo 2160. Alegerea este grea

însã dacã vom rula aplicaþii vã sugerez

sã vã gândiþi la un procesor Core 2 Duo

din seria 2000, pe de altã parte dacã

sunteþi un gamer înrãit eu vã sugerez

Athlon 64 x2 4000+ ca fiind cel mai ief-

tin ºi mai performant procesor din gama

AMD. Decizia de alegere dintre AMD ºi

Intel este destul de grea, însã având în

vedere segmentul ieftin ºi performant

de la AMD, X2 4000+ poate fi o opþiune!

Haideþi sã localizãm cel mai mic preþ al

acestui procesor din marca AMD.   

AAtthhlloonn  XX22  BBEE--22335500  ((BBrriissbbaannee))

BE-2350 este similar ca ºi perfor-

manþã cu X2 4000+ (Brisbane), deosebi-

rea este cã X2 BE-2350 are un consum

redus de doar 45 Waþi, comparativ cu X2

4000+ (Brisbane) care are nevoie de 65

Waþi. Dupã cum spuneam diferenþa de

performanþã dintre cele douã este micã

sau aproape similarã în majoritatea

cazurilor, de altfel ºi specificaþiile celor

douã procesoare sunt foarte apropriate.

Fiind un procesor lansat recent ar trebui

sã aducã un spor de performanþã, pe alo-

curi în unele aplicaþii ºi jocuri este posi-

bil sã fie mai rapid ca x2 4000+, însã

diferenþa este micã. Avantajul lui 2350

este consumul redus care va reduce fac-

tura de curent din fiecare lunã. BE-2350

este mai scump ca ºi X2 4000+ cu apro-

ximativ 50 RON, însã devine rentabil pe

o perioadã îndelungatã de timp pentru

cã scade costurile energetice cu 20

Waþi/ orã comparativ cu fratele lui X2

4000+. Recenta practicã AMD este de a

produce procesoare care au un consum

redus de energie. ªi acest lucru poate fi

un atu în faþa procesoarelor Intel, însã

mulþi dintre noi nu vor lua în considera-

re acest avantaj ºi vor alege procesorul

dorit în funcþie de performanþã ºi nu de

consum. Oricum, pe viitor vom observa

dacã AMD are succes sau nu cu noile pro-

cesoare din seria BE. Acum sã vedem la

ce preþ se vinde pe diferite site-uri.  

AAtthhlloonn  6644  xx22  
55000000++  ((BBrriissbbaannee,,  WWiinnddssoorr))

Iatã cã am ajuns în sectorul nici

scump - dar nici ieftin, unde bãtãlia se dã

între Intel Core 2 Duo E4300 ºi X2 5000+

de la AMD. Procesorul AMD se descurcã

mai bine decât procesorul E4300. Este o

diferenþã de preþ între acestea douã de

aproximativ 20 - 30 lei, bani în plus, pe

WWW.ONSITE.RO - acelaºi produs afiºat de douã ori.
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care trebuie sã îi achitãm dacã ne hotã-

râm la procesorul AMD. ªi în aplicaþiile

video HD AMD-ul 5000+ se descurcã mai

bine decât E4300, nu mai vorbim de

jocuri unde AMD-ul este fruntaº. Deci

iatã o soluþie de mijloc de la AMD care

meritã toatã atenþia. Athlon 64 x2

5000+ este o soluþie de mijloc de la AMD

care într-adevãr îºi meritã banii, însã sã

vedem cum se prezintã preþul acestuia

pe mai multe site-uri naþionale.

AAtthhlloonn  6644  xx22  66000000++  ((WWiinnddssoorr))

Acest procesor atinge raportul

preþ/calitate (Made by AMD). Compa-

rativ cu Intel Core 2 Duo 6750 acest pro-

cesor AMD este mai ieftin cu aproxima-

tiv 40 de lei. În teste în general 6000+

este mai slab ca ºi 6750 de la Intel, însã

pot sã spun simplu, ce sumã plãtim aºa

performanþã avem. Sigur, este mai ren-

tabil sã plãteºti cu 40 de lei în plus ºi vei

dispune de un procesor cu performanþe

mai bune, însã dacã preþul procesorului

Core 2 Duo 6750 scade atunci 6000+ nu

mai devine deloc o alternativã viabilã!

Problema se pune doar dacã îþi lipsesc

cei 40 de lei. Atunci trebuie sã optezi

pentru procesorul de la AMD 6000+. În

anumite teste sintetice 6000+ se cla-

seazã deasupra procesorului Intel 6750,

pe de altã parte în aplicaþii procesorul

6000+ este de obicei la coada tabelului

cu rezultate, iar în unele jocuri va depãºi

procesorul Intel, dar majoritatea rezul-

tatelor de top vor fi deþinute de proce-

sorul Core 2 Duo. Athlon 64 x2 6000+

este cel mai rentabil procesor din punct

de vedere al raportului preþ/calitate

produs de compania AMD. Sigur, infor-

mativ aþi putut afla cum se descurcã

acest procesor AMD cu concurenþa de la

Intel. În curând revista noastrã va reali-

za un test de procesoare ºi atunci vei ºtii

cu exactitate cum se comportã acestea

în aplicaþiile actuale. Pânã atunci cel mai

rentabil procesor AMD din punct de

vedere preþ/performanþã este Athlon 64

x2 6000+ ºi sã vedem în tabelul alãturat

la ce preþuri se vinde el în þara noastrã.

AAtthhlloonn  6644  FFXX--6622  ((WWiinnddssoorr))

Acest procesor ar trebui sã facã

parte din sectorul entuziaºtilor. Costã

peste 2000 de lei însã performanþele

acestui FX-62 sunt depãºite în majorita-

tea aplicaþiilor de un procesor Core 2

Duo 6750. AMD-ul ar trebui sã gãseascã

o soluþie imediatã, ºi sã lanseze un pro-

cesor care sã lupte cu cele de la Intel din

seria QX6000 pentru cã altfel, Intel nu

are concurent în acest sector.

PPee  ffiinnaall……

Sunt forþat sã repet ceea ce am mai

spus ºi în alte articole, compania AMD

efectiv nu mai face faþã procesoarelor

Core 2 Duo. Intel a stat o perioadã de

timp "ascuns", iar când a lansat proce-

soarele din seria Core 2 Duo, practic a

dovedit din nou cã poate realiza cele mai

bune procesoare de pe acest glob. Acum

AMD a încercat sã introducã seria BE,

care are un preþ bun ºi o performanþã

rezonabilã. Însã prin lansarea acestei

serii de procesoare, AMD încearcã sã

promoveze "energia verde". Adicã pro-

babil s-au legat de un fapt care acum

este mediatizat în întreaga lume ºi

anume încãlzirea globalã. Astfel, seria

BE promite o performanþã rezonabilã cu

un consum redus de doar 45 Waþi. E bine

de ºtiut cã ºi noile procesoare Intel con-

sumã puþinã energie, în jur de 65 Waþi.

Însã ceea ce a încercat AMD ca sã supra-

vieþuiascã în faþa valului Core 2 Duo a

fost sã reducã preþul procesoarelor X2,

însã în acelaºi timp ºi Intel a redus pre-

þurile procesoarelor Core 2 Duo. Deci

lupta pe piaþa procesoarelor este foarte

strânsã, singura salvare pe care o are

acum AMD-ul este sã reducã vizibil pre-

þurile procesoarelor, însã acest "pro-

iect" probabil este complicat de reali-

zat. Pe de altã parte procesorul AMD

Athlon x2 5000+ este un procesor inte-

resant care meritã atenþia ºi poate cele

din seria BE dacã doriþi sã reduceþi fac-

tura de la Electrica. Însã, recomandarea

finalã totuºi este sã optaþi pentru un

procesor Core 2 Duo, apelaþi la proce-

soarele AMD doar dacã bugetul este

foarte strâns! 

Dorel Puchianu jr.

dorel@myc.ro

SSiittee--uurrii  ccaarree  vvâânndd  pprroocceessoorruull                                                                                                          PPRREEÞÞ  ccuu  TTVVAA              DDiissppoonniibbiilliittaattee

AAtthhlloonn  6644  xx22  66000000++  ((WWiinnddssoorr))

1. www.intend.ro                                                             561,81 RON                 Da

2. www.shopit.ro                                                             545,19 RON                 Da

3. www.pcgarage.ro                                           Acest model nu este disponibil pe site

4. www.dc-shop.ro                                                        569,00   RON                 Da  

5. www.sigmanet.ro                                                      579,76   RON       Necunoscutã  

6. www.24pc.ro                                                   Acest model nu este disponibil pe site

7. www.caro.ro                                                   Acest model nu este disponibil pe site

8. www.onsite.ro                                                        548,89  RON                     Da    

9. www.emarkt.ro                                                      576,79 RON            Necunoscutã    

10.www.novashop.ro                                         Acest model nu este disponibil pe site

11.www.shopix.ro                                                       547,12  RON                     Da    

SSiittee--uurrii  ccaarree  vvâânndd  pprroocceessoorruull                                                                                                                  PPRREEÞÞ  ccuu  TTVVAA              DDiissppoonniibbiilliittaattee

AAtthhlloonn  6644  xx22  55000000++  ((BBrriissbbaannee,,  WWiinnddssoorr))

1. www.intend.ro                                                             403,78 RON                 Da

2. www.shopit.ro                                                             395,39 RON                 Da

3. www.pcgarage.ro                                                        403,05 RON                 Nu 

4. www.dc-shop.ro                                                          399,00 RON                 Da  

5. www.sigmanet.ro                                           Acest model nu este disponibil pe site

6. www.24pc.ro                                                               398,58 RON                  Da       

7. www.caro.ro                                                               414,27 RON         Necunoscutã      

8. www.onsite.ro                                                            401,13 RON        Necunoscutã    

9. www.emarkt.ro                                                         423,20 RON                    Da   

10.www.novashop.ro                                                    406,89 RON          Necunoscutã    

11.www.shopix.ro                                              Acest model nu este disponibil pe site

SSiittee--uurrii  ccaarree  vvâânndd  pprroocceessoorruull                                                                                                            PPRREEÞÞ  ccuu  TTVVAA              DDiissppoonniibbiilliittaattee

AAtthhlloonn  XX22  BBEE--22335500  ((BBrriissbbaannee))

1. www.intend.ro                                                           292,87  RON       Necunoscutã

2. www.shopit.ro                                                           284,26 RON                 Da

3. www.pcgarage.ro                                                         301,20 RON             Da    

4. www.dc-shop.ro                                                            309,00 RON            Da  

5. www.sigmanet.ro                                           Acest model nu este disponibil pe site

6. www.24pc.ro                                                  Acest model nu este disponibil pe site       

7. www.caro.ro                                                                 299,89 RON      Necunoscutã

8. www.onsite.ro                                                             290,50 RON                Da    

9. www.emarkt.ro                                                           310,34 RON       Necunoscutã    

10.www.novashop.ro                                          Acest model nu este disponibil pe site

11.www.shopix.ro                                              Acest model nu este disponibil pe site

SSiittee--uurrii  ccaarree  vvâânndd  pprroocceessoorruull                                                                                                              PPRREEÞÞ  ccuu  TTVVAA              DDiissppoonniibbiilliittaattee

AAtthhlloonn  6644  xx22  44000000++  ((BBrriissbbaannee))

1. www.intend.ro                                                            231,41 RON             Da

2. www.shopit.ro                                                             224,05 RON             Da

3. www.pcgarage.ro                                                        225,00 RON             Da    

4. www.dc-shop.ro                                                           235,00 RON            Da  

5. www.sigmanet.ro                                           Acest model nu este disponibil pe site

6. www.24pc.ro                                                                225,72 RON             Da   

7. www.caro.ro                                                                236,51 RON      Necunoscutã       

8. www.onsite.ro                                                            224,48 RON                Da    

9. www.emarkt.ro                                                Acest model nu este disponibil pe site

10.www.novashop.ro                                          Acest model nu este disponibil pe site

11.www.shopix.ro                                                          232,76 RON        Indisponibil
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Freespire 2.0 
(Distribuþia se gãseºte pe DVD)

0201
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PPrreezzeennttaarree  ggeenneerraallãã

Freespire este o distribuþie bazatã

pe Ubuntu, versiunea 2.0 pornind de la

Ubuntu 7.04. Acest lucru se vede încã de

la bootare, interfaþa graficã folositã

fiind identicã cu cea din Ubuntu. Mai

mult, meniul "Help" din interfaþa de

instalare ne informeazã cã "This is a live

CD-ROM for Ubuntu 7.04". Este doar una

din referinþele la numele Ubuntu pe care

le întâlnim ºi, deºi nu mã deranjeazã,

cred cã se putea depune un mic efort din

partea dezvoltatorilor sã personalizeze

un pic mai mult distribuþia, înlocuind

numele "Ubuntu" cu "Freespire".

Freespire are în spate proiectul Linspire,

care este tot o distribuþie bazatã pe

Ubuntu, însã una comercialã. De aici vine

ºi numele Freespire, fiind o versiune gra-

tuitã de Linspire. Fiind de fapt o distribu-

þie personalizatã de Ubuntu, Freespire

pãstreazã caracteristicile acestuia, însã

ºi adaugã lucruri noi.

IInnssttaallaarree

La bootare avem aproximativ ace-

leaºi opþiuni ca cele întâlnite la Ubuntu,

mai puþin cel de test al CD-ului, de test

al memoriei ºi opþiunea de a folosi la

instalare un CD separat cu drivere.

Menþionãm însã cã lipsa acestei ultime

opþiuni se datoreazã faptului cã

Freespire integreazã deja driverele

menþionate pe CD-ul de instalare. O ulti-

mã observaþie este separarea opþiunii

de instalare ºi pornire a versiunii "Live

CD". (Imaginea 01)

FFrreeeessppiirree  --  LLiivvee  CCDD

Componenta "Live CD" a distribuþiei

Freespire este mai complexã decât cea

prezentã în Ubuntu. Interfaþa este mai

îngrijitã, avem 4 desktop-uri virtuale, un

meniu care este mai intuitiv ºi mai uºor

de accesat, avem un "taskbar" mult mai

bogat în conþinut. Spaþiul de lucru ºi alte

multe opþiuni pot fi configurate foarte

uºor din "Freespire Control Center". La

fel ca ºi în Ubuntu, ne stau la dispoziþie

o gamã largã de aplicaþii, care sunt gru-

pate într-un mod mai structurat decât în

Ubuntu. Dintre aceste aplicaþii nu lipsesc

editoarele de text, browser-ele de web,

suita Open Office ºi jocurile. (Imaginea

02, Imaginea 03)

AAnnaalliizzaa  ddiissttrriibbuuþþiieeii  

ggaattaa  iinnssttaallaattee  FFrreeeessppiirree  22..00

Dezvoltatorii distribuþiei spun cã s-a

plecat de la Ubuntu ºi s-au adãugat ºase

categorii noi. Primele trei categorii sunt:

plugin-ul CNR care faciliteazã accesul la

programe freeware pentru Linux, inter-

faþa KDE (faþã de Gnome din Ubuntu,

existã ºi o versiune Ubuntu cu interfaþã

KDE - kubuntu) ºi o serie de aplicaþii din-

tre care putem aminti Nvu, Lsongs ºi

Lphoto. Aceste trei categorii sunt ilus-

trate în imaginile 04, 05 ºi 06.

Ultimele trei categorii se referã la

instrumente integrate în sistem.

Acestea sunt aplicaþiile integrate Java,

Flash ºi Adobe Acrobat, apoi codec-urile

pentru fiºiere mp3 ºi windows media ºi

ultimele, driverele integrate pentru

plãci video 3D, plãci de reþea wireless ºi

altele.

CCoonncclluuzziiii

Pornind de la o bazã solidã, Ubuntu,

Freespire reuºeºte sã aducã lucruri noi

ºi utile ºi sã ajungã la un rezultat care

este o distribuþie uºor de instalat ºi de

folosit. Vã invit sã o testaþi cu încrede-

re, imaginea distribuþiei aflându-se pe

DVD-ul revistei.

Eugen Blaga

eugen@myc.ro

03 04

05 06
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PPrreezzeennttaarree  ggeenneerraallãã

În avalanºa de distribuþii Linux care

au apãrut în ultimii ani puþine s-au

remarcat cu adevãrat. Ubuntu este una

dintre aceste distribuþii care au reuºit sã

se facã cunoscute. 

Ubuntu este un concept african care

spune cã întreaga umanitate trebuie sã

lucreze împreunã în folosul tuturor. Pe

acest concept este bazatã ºi distribuþia

cu acelaºi nume, autorii ei fiind rãspân-

diþi în toatã lumea ºi colaborând pentru

a realiza împreunã un produs care sã

poate fi folosit de oricine. De altfel, cola-

borarea este cea care a adus Linux-ul în

stadiul actual, accesul liber la sursele

sistemului de operare fãcând posibilã

dezvoltarea unui sistem foarte puternic

ºi stabil. Ubuntu pãstreazã ºi o altã

caracteristicã specificã Linux, este gra-

tuit. Dezvoltatorii promit cã Ubuntu este

ºi va rãmâne gratuit. Rãmâne sã vedem

în ce mãsurã va fi adevãrat acest lucru,

mai ales cã în ultimii ani, distribuþii de

succes cum ar fi Red Hat ºi Suse au fost

preluate de anumite companii ºi acum

sunt vândute pe bani buni. Versiunea

prezentatã este 7.04, are numele de cod

"Feisty Fawn" ºi are la bazã un nucleu

Debian ºi kernelul 2.6. Dezvoltatorii

susþin cã vor scoate o versiune nouã la

fiecare ºase luni. Versiunea 7.04 a fost

lansatã pe data de 19 aprilie 2007, deci

ar trebui sã vedem foarte curând versiu-

nea nouã, 7.10 beta fiind deja disponibi-

lã.

IInnssttaallaarree

Imediat dupã ce sistemul booteazã

de pe CD apare un meniu în care avem

de ales între ºase opþiuni. Prima opþiune

este cea implicitã ºi este selectatã auto-

mat dacã nu vom alege nici o opþiune

timp de 30 de secunde. Selectarea aces-

tei opþiuni va porni o interfaþã graficã ºi

va permite instalarea sistemului. A doua

opþiune este similarã primei opþiuni, cu

diferenþa cã interfaþa graficã va rula

într-o rezoluþie mai micã ºi nu va folosi

anumite funcþii de accelerare hardware

oferite de placa video. A treia opþiune

necesitã un CD pe care se gãsesc drivere

adiþionale care vor fi instalate. A patra

opþiune este utilã, va face o verificare a

CD-ului pentru a detecta dacã acesta nu

prezintã defecte care pot fi cauzate de

diverse cauze (CD zgâriat, imaginea de

pe care a fost scrisã CD-ul este coruptã).

Testul va da erori ºi dacã unitatea opti-

cã este defectã. A cincea opþiune lan-

seazã binecunoscutul utilitar memtest

care verificã integritatea memoriei

sistemului. Ultima opþiune va încãrca

sistemul de operare de pe hard disc, în

cazul în care acesta este instalat. Sub

aceste ºase opþiuni mai avem un set adi-

þional accesibil prin intermediul tastelor

funcþionale F1-F6. Tasta F1 va lansa

prima opþiune, descrisã ºi în dreptul

tastei cu textul "Help". Va apãrea o micã

fereastrã interactivã de unde vom putea

obþine informaþii mai detaliate referi-

toare la instalare. Tasta F2 ne permite

sã selectãm limba în care va avea loc

instalarea, opþiunea implicitã fiind limba

englezã. Observãm cu plãcere cã nu

lipseºte limba românã. Tasta F3 ne per-

mite sã alegem layout-ul tastaturii,

opþiunea de layout pentru România

nelipsind nici aici. 

Cu ajutorul tastei F4 vom putea seta

rezoluþia la care va fi rulat programul de

instalare. Apãsarea tastei F5 va avea ca

efect apariþia unui meniu de unde vom

putea selecta opþiuni ajutãtoare în spe-

cial pentru cei cu deficienþe vizuale.

Ultima tastã, F6, va permite introduce-

rea unor altor opþiuni. Acestea sunt

opþiuni avansate cu ajutorul cãrora

putem specifica direct kernelului anumi-

te comenzi. (Imaginea 01)

Ubuntu 7.04 - Feisty Fawn 
(Distribuþia se gãseºte pe DVD)
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UUbbuunnttuu  --  LLiivvee  CCDD

Ubuntu poate rula direct de pe CD,

fãrã a fi necesarã instalarea pe o parti-

þie separatã, însã funcþionalitatea sa va

fi destul de limitatã. Chiar ºi aºa, vom

avea la dispoziþie o  mulþime de aplicaþii

diverse, de la accesorii gen "calculator"

sau editor de text pânã la utilitare com-

plexe de sunet, imagini ºi video. Nu lip-

sesc utilitarele de Internet, dintre care

amintim browser-ul de web Firefox ºi

clientul de mail "Evolution Mail". Pentru

birou este prezentã suita "Open Office",

iar pentru destindere ne sunt oferite nu

mai puþin de 17 jocuri distractive sau de

logicã. Dacã însã ne vom decide sã-l

instalãm pe hard disc, Ubuntu ne va oferi

câteva avantaje deloc de neglijat, avan-

taje pe care vom încerca sã le descriem

pe scurt imediat ce vom descrie foarte

sumar procesul de instalare efectivã.

Acest proces de instalare se desfãºoarã

într-o interfaþã graficã intuitivã, uºor de

folosit ºi cuprinde ºase paºi uºor de

urmat. Primii trei paºi sunt responsabili

cu regionalizarea instalãrii: selectarea

limbii în care va avea loc instalarea,

selectarea regiunii de pe glob în vederea

setãrilor de datã ºi timp ºi selectarea

layout-ului tastaturii. Urmeazã pasul 4,

partiþionarea hard discului. Pasul 5 va

permite importarea documentelor ºi

setãrilor din sistemul de operare insta-

lat pe hard disc deja în cazul în care

acesta existã. Apoi se trece la pasul 6,

stabilirea unui nume de utilizator ºi a

unei parole, precum ºi stabilirea unui

nume care va identifica computerul. În

ultimul pas ne vor fi arãtate setãrile pe

care le-am ales anterior, apoi, dupã apã-

sarea butonului "Install" se va începe

copierea fiºierelor pe hard disc.

(Imaginea 02, Imaginea 03)

UUbbuunnttuu,,  iinnssttaallaatt  ººii  ggaattaa  ddee  ffoolloossiitt

Cel mai interesant dintre aceste

avantajele de care aminteam anterior

este posibilitatea de a importa o mulþi-

me de date ºi setãri din Windows, astfel

cã dacã cineva a lucrat o perioadã în

Windows ºi vrea sã treacã definitiv la

Linux, probabil cã va alege Ubuntu. Se

pot astfel importa pe lângã fiºierele de

date (documente, muzicã, imagini, filme,

etc) ºi e-mail-urile ºi contactele din con-

tul de e-mail, setãrile de reþea ºi de

internet ºi setãrile din browser-ul de

web. Mai rãmân cu siguranþã multe pro-

bleme de soluþionat, de exemplu aplica-

þiile native Windows, însã punctul de ple-

care oferit nu poate fi ignorat ºi va face

tranziþia de la Windows spre Linux mult

mai uºoarã. Indiferent dacã se va alege

sã se migreze definitiv de la Windows

spre Linux sau o instalare separatã, fãrã

a importa nimic, Ubuntu 7.04 va oferi

aceeaºi interfaþã graficã simplã ºi efi-

cientã ºi un set de aplicaþii diverse, utile

atât pentru divertisment cât ºi pentru

productivitate.

CCoonncclluuzziiii

Sper ca aceastã prezentare, cu sigu-

ranþã prea scurtã pentru fanii Linux sã

vã facã sã încercaþi distribuþia Ubuntu

7.04, prezentã pe DVD-ul revistei. Poate

într-un numãr viitor vom reveni cu deta-

lii despre configurarea ºi personalizarea

distribuþiei. Pânã atunci e posibil ca ver-

siunea sã fie 7.10, care, dupã cum am

amintit se aflã în stadiul beta.

EEuuggeenn  BBllaaggaa

eugen@myc.ro

01

02 03



Soluþii AM2 ieftine 
de la Albatron ºi MSI 
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T
estul curent se concentreazã în
jurul a patru plãci de bazã cu soclu
AM2, produse de binecunoscutele

companii MSI ºi Albatron. ªoferul aces-
tor plãci de bazã, pe parcursul tuturor
testelor ºi benchmark-urilor este puter-
nicul procesor AMD Athlon 64 X2 6000+
cu frecvenþa de ceas de 3GHz. Placa gra-
ficã folositã pentru teste ºi benchmar-
king este una din segmentul mijlociu ºi
anume Club 3D GeForce 7600 GT 256MB
DDR3 de la NVIDIA. În testul curent situa-
þia se inverseazã faþã de testul anterior
(în cazul platformei AM2 - plãci grafice
GeForce 7950 GT 256MB GDDR3 ºi ATI
Radeon X1950 Pro 512MB GDDR3, proce-
sor - AMD Athlon 64 Venice 3200+) prin
faptul cã în componenþa acestei platfor-
me avem un procesor puternic (6000+)
ºi o placã graficã decentã (7600GT).

PPllããccii  ddee  bbaazzãã

� Albatron K8NF4-AM2 versiunea

1.0 - 191,4 Lei (TVA inclus, distribuitor

www.Darer.ro)

� Albatron KM61S-AM2 versiunea

1.0 - 180,24 Lei (TVA inclus, distribuitor

www.Darer.ro)

� Albatron KM51PV-AM2 versiunea

1.0 - 215,97 Lei (TVA inclus, distribuitor

www.Darer.ro)

� MSI K9N Neo V3 (MS - 7369 ver-

siunea 1.1) - 218,88 Lei (TVA inclus, distri-

buitor www.Shopit.ro)

PPllaaccãã  ggrraaffiiccãã  

� Club 3D GeForce 7600 GT 256MB

GDDR3  ( 333 Lei - TVA inclus, distribui-

tor www.Darer.ro)
www.myc.ro

PPrroocceessoorr - AMD Athlon 64 X2 6000+

(3,0 GHz) soclu AM2 ( 615 Lei - TVA

inclus, distribuitor www.Darer.ro)

VVeennttiillaattoorr  pprroocceessoorr - Box (stan-

dard)

MMeemmoorriiee  - 2 x 1GB DDR2 667MHz

PQI25400-2048DB CL 4-4-4-12 (Kit

2x 1GB 297 Lei - TVA inclus, distri-

buitor www.Shopix.ro)

HHaarrdd  ddiisscc- WD800JD 80Gb 8MB

SATA 7200.9 (139,8 Lei - TVA inclus,

distribuitor www.Darer.ro)

DDVVDD  RRWWRR - AOpen DSW1812P (121,48

Lei - TVA inclus, distribuitor

www.Darer.ro)

PPllaaccãã  ddee  ssuunneett - on board 

PPllaaccãã  ggrraaffiiccãã - NVIDIA GeForce

7600 GT 256MB GDDR3 (333 Lei -

TVA inclus, distribuitor

www.Darer.ro)

SSuurrssãã  ddee  tteennssiiuunnee - Cooler Master

Green Power 430W RS-430-ASAA (

aproximativ 150 Lei, distribuitori

oficiali)

CCaarrccaassãã - MidleTower TUNIQ SYM-

METRIC (269,86 Lei - TVA inclus,

distribuitor www.Darer.ro)

Sistemul de test  
(1926,14 RON -TVA inclus, fãrã placã de bazã)
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ALBATRON K8NF4-AM2

MSI K9N NEO V3

ALBATRON KM61S-AM2 

ALBATRON KM51PV-AM2 6126

6108

6142

6098

Futuremark PCMark05                 scor procesor          

Punctaj 0 650 1300 1950 2600 3250 3900 4550 5200 5850 6500

ALBATRON K8NF4-AM2 

MSI K9N NEO V3

ALBATRON KM61S-AM2 

ALBATRON KM51PV-AM2 5098

3963

4763

3947

Futuremark PCMark05                 scor memorie          

Punctaj 0 550 1100 1650 2200 2750 3300 3850 4400 4950 5500

ALBATRON K8NF4-AM2 

MSI K9N NEO V3

ALBATRON KM61S-AM2 

ALBATRON KM51PV-AM2 5523

5419

4417

5369

Futuremark PCMark05                 scor placã graficã          

Punctaj 0 600 1200 1800 2400 3000 3600 4200 4800 5400 6000
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� Sistem de operare - Windows XP

Professional SP2

DDrriivveerree  uuttiilliizzaattee

� Drivere plãci de bazã - cele de

pe CD-ul din pachet

� Driver Video Nvidia ForceWare

versiunea 168.12

AAllbbaattrroonn  KK88NNFF44  --  AAMM22  11..00

Bazat pe cipsetul NVIDIA nForce 4,

modelul produs de compania Albatron

beneficiazã de patru porturi SATA

(1.5Gb/s), care suportã modurile RAID 0,

1 ºi 0+1, douã porturi IDE, un slot PCI

Express x 16, un slot PCI Express x 1, 4

sloturi PCI, douã slot-uri de memorie

DDRII, interfaþã audio pe ºase canale ºi

o placã de reþea Realtek 10/100 Mbps. 

Supratactarea procesorului la bordul

acestei plãci de bazã s-a realizat într-o

primã etapã, prin micºorarea multiplica-

torului pentru microprocesor la 12x

(Default - 15x) ºi incrementarea frecven-

þei FSB cu 60MHz (de la 200 standard la

260MHz), obþinând astfel o frecvenþã de

ceas de 3,13GHz (3GHz standard) ºi o

frecvenþã de 1043MHz pentru

HyperTransport. Supratactarea nu a

adus prea mult spor de performanþã în

jocuri, diferenþa fiind mai semnificativã

în aplicaþia SiSoft Sandra 2007. Cu sigu-

ranþã, lipsa sporului de performanþã în

jocuri, ca urmare a supratactãrii se dato-

reazã plãcii grafice NVIDIA Club 3D

GeForce 7600 GT, care limiteazã pute-

rea procesorului AMD Athlon 64 X2

6000+.

O altã metodã de supratactare pe

care am folosit-o constã doar în

incrementarea frecvenþei FSB, în timp

ce multiplicatorul procesorului rãmâne

neschimbat (15x). Creºterea frecvenþei

FSB la 211MHz a oferit o frecvenþã de

ceas a procesorului de 3,165GHz ºi

1055MHz pentru HyperTransport.

Rezultatele obþinute în urma supratac-

tãrii prin aceastã metodã au fost simila-

re cu cele obþinute în prima etapã.  

Modelul Albatron K8NF4-AM2 a ofe-

rit o performanþã slãbuþã, dar nu ne

putem aºtepta la prea multe de la un

produs a cãrui preþ este mai mic de 200

Lei. Valoarea acestui produs se datorea-

zã probabil ºi pachetului în care vine

placa, acesta fiind compus din minimul

necesar supravieþuirii, adicã CD-ul cu
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www.myc.ro

PPrroocceessooaarree  ssuuppoorrttaattee: AMD K8

CCiippsseett: NVIDIA nForce4

SSoocclluu: AM2 cu Hyper TransportTM

1000+ MHz

SSlloott--uurrii  ddee  mmeemmoorriiee: 2x  DDRII

800/667/533 (canal dual) 

PPllaaccãã  ddee  ssuunneett  oonnbbooaarrdd: Realtek

ALC655 pe 6 canale AC'97 Audio

RReeþþeeaa  oonnbbooaarrdd: Realtek 10/100 Mbps

LAN PHY 

SSlloottuurrii  ddee  eexxppaannssiiuunnee: un slot PCI

Express x 16, un slot PCI Express x

1, 4 sloturi PCI 

SSttooccaarree: 4 x SATA 1.5Gb/s, SATA

RAID 0, 1 ºi 0+1, 2  x ATA133 

8 x USB 2.0/1.1 (4 porturi opþionale

prin cablu)

FFoorrmmaatt: ATX

Caracteristici
K8NF4 - AM2

www.myc.ro

1

Frecvenþã - 3,13GHz

FSB - 260MHz

HT Link - 1043MHz 

Multiplicator procesor - 12x

2

Frecvenþã - 3,165GHz

FSB - 211MHz

HT Link - 1055MHz (5x 211)

Multiplicator procesor - 15x

(Default)

Supratactare

www.myc.ro

SSeettããrrii

Rezoluþii - 1024x768 ºi 1600x1200

pixeli

Full Screen - Yes

Video Quality - Ultra Quality

High Quality Special Effects - Yes

Enable Shadow - Yes

Enable Specular -Yes

Enable Bump Maps - Yes

Vertical Sync - No

Antialiasing - 4X

Doom 3 
Timedemo demo1

www.myc.ro

SSeettããrrii

Rezoluþie - 1024x768 ºi 1600x1200

pixeli

Aspect Ratio - Standard [4:3]

Calitate - High Quality

Filtering mode - Anisotropic 4x

Antialiasing mode - 4x

Symmetric Multiprocessing-based

acceleration - Enable SMP

Quake 4 Demo  
id netdemo

www.myc.ro

SSeettããrrii

Efecte - Maximum

FSAA - 4x

Filtrare texturi - Anisotropic 4x

Enable Shadows - On

Soft Shadows - On

Volumetric lights - On

Rezoluþie - 1024x768 ºi 1280x960

pixeli

F.E.A.R

www.myc.ro

SSeettããrrii

Rezoluþie - 1024x768 ºi 1600x1200

pixeli

Aspect Ratio - Standard [4:3]

Shader Detail - Highest Level

Filtering mode - Anisotropic 4x

Antialiasing mode - 4x

Prey Demo   
demo aleator înregistrat



drivere, un cablu SATA, unul IDE ºi un

manual fãrã noimã. 

MMSSII  KK99NN  NNeeoo  VV33

Fiind construitã în jurul unui cipset

mai nou ºi superior celorlalþi concurenþi,

placa de bazã MSI K9N Neo V3 a reuºit

sã-ºi demonstreze eficienþa într-un

numãr restrâns de benchmark-uri. Din

punct de vedere al dotãrilor ºi pachetu-

lui în care vine placa, precum ºi cel al

setãrilor complexe prezente în BIOS,

aceastã placã de bazã are un preþ

modest. 

Placa de bazã conþine patru porturi

SATA II (3.0GB/s), cu suport pentru

modurile RAID 0, 1, 0+1 ºi 5 sau modul

JBOD, un port IDE, un slot PCI Express

58 noiembrie 200758|MyCOMPUTER
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www.myc.ro

Caracteristici
K9N Neo V3 

(MS - 7369 ver 1.1)
PPrroocceessooaarree  ssuuppoorrttaattee: AMD Athlon

64 X2, Athlon 64 ºi Sempron

CCiippsseett: NVIDIA nForce 560

SSoocclluu: AM2 cu Hyper TransportTM

1000+ MHz

SSlloottuurrii  ddee  mmeemmoorriiee: 4  x  DDRII (240

de pini / 1,8V) 800/667/533 (canal

dual)

CCaannttiittaattee  mmaaxxiimmãã  ddee  mmeemmoorriiee

ssuuppoorrttaattãã: 8GB

PPllaaccãã  ddee  ssuunneett  oonnbbooaarrdd: Realtek

ALC888 canal 7.1 

RReeþþeeaa  oonnbbooaarrdd: Realtek 10/100/1000

RTL8111B  

SSlloottuurrii  ddee  eexxppaannssiiuunnee: un slot PCI

Express x 16, douã sloturi PCI

Express x 1, 3 sloturi PCI 

SSttooccaarree: 4 x SATA II 3.0Gb/s, SATA

RAID 0, 1 ºi 0+1 ºi 5 sau modul JBOD

prin NVIDIA nForce 560, un port

ATA133, un port pentru dispozitiv

floppy 

10 x USB 2.0/1.1 (4 porturi opþionale

prin cablu)

FFoorrmmaatt: ATX

www.myc.ro

Frecvenþã - 3,24GHz

FSB - 216MHz

HT Link - 1080MHz (5x 216)

Multiplicator procesor - 15x

(Default)

Supratactare
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x16, douã sloturi PCI Express x1, 3 slot-

uri PCI, patru slot-uri de memorie DDR2,

placã audio 7.1 ºi placã de reþea Realtek

10/100/1000. MSI K9N Neo V3 se mân-

dreºte cu tehnologiile D.O.T pentru

supratactarea dinamicã ºi AMD

Cool'n'Quiet bazatã pe faimoasa tehno-

logie PowerNow, care aduce aer rãcoros

pentru desktop-urile fierbinþi. 

În pachetul plãcii de bazã veþi gãsi

aplicaþiile Dual Core Center, Live Update

Online pentru descãrcarea ºi actualiza-

rea automatã a BIOS-ului plãcii de bazã

ºi software-ul Live Update 3, care urmã-

reºte automat "updateurile" noi pentru

BIOS, drivere, utilitare ºi le instaleazã

pentru dumneavoastrã, salvându-vã tim-

pul preþios necesar cãutãrii acestora ºi

reducând riscul de actualizare.  

Chiar dacã presupunem cã nu existã

utilizatori, care în prezent sã foloseascã

o platformã AM2 pentru Windows 98/ME,

compania MSI reaminteºte tuturor cã

datoritã limitãrii acestui cipset, placa de

bazã nu suportã sistemele de operare

Windows 98/ME. 

Pentru supratactarea procesorului,

am lãsat intact multiplicatorul acestuia,

mãrind doar frecvenþa FSB la 216MHz,

ceea ce a condus la frecvenþa de ceas de

3,24GHz a procesorului ºi 1080 pentru

HyperTransport. Supratactarea cu 7% a

procesorului a adus un plus de perfor-

manþã neglijabil.

ALBATRON K8NF4-AM2 

MSI K9N NEO V3

ALBATRON KM61S-AM2 

ALBATRON KM51PV-AM2 13,8

11,64

13,37

11,76

SPECviewperf 7.1                          3dsmax-02

Cadre/s 0 1,5 3 4,5 6 7,5 9 10,5 12 13,5 15

ALBATRON K8NF4-AM2 

MSI K9N NEO V3

ALBATRON KM61S-AM2 

ALBATRON KM51PV-AM2 35,21

34,97

35,49

34,83

SPECviewperf 7.1                          drv-09

Cadre/s 0 3,6 7,2 10,8 14,4 18 21,6 25,2 28,8 32,4 36

ALBATRON K8NF4-AM2 

MSI K9N NEO V3

ALBATRON KM61S-AM2 

ALBATRON KM51PV-AM2 34,94

34,94

34,94

34,94

SPECviewperf 7.1                          dx-08

Cadre/s 0 3,5 7 10,5 14 17,5 21 24,5 28 31,5 35

ALBATRON K8NF4-AM2 

MSI K9N NEO V3

ALBATRON KM61S-AM2 

ALBATRON KM51PV-AM2 12,05

11,14

12,28

11,14

SPECviewperf 7.1                          light-06

Cadre/s 0 1,3 2,6 3,9 5,2 6,5 7,8 9,1 10,4 11,7 13

ALBATRON K8NF4-AM2 

MSI K9N NEO V3

ALBATRON KM61S-AM2 

ALBATRON KM51PV-AM2 8,91

8,55

8,97

8,44

SPECviewperf 7.1                          proe-02

Cadre/s 0 0,9 1,8 2,7 3,6 4,5 5,4 6,3 7,2 8,1 9

ALBATRON K8NF4-AM2 

MSI K9N NEO V3

ALBATRON KM61S-AM2 

ALBATRON KM51PV-AM2 18,84

18,79

18,82

18,81

SPECviewperf 7.1                          ugs-03

Cadre/s 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
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Cipsetul grafic all-in-one MCP61S de

la NVIDIA se aflã la bordul acestei plãci

de bazã ºi acest cipset pare a fi o solu-

þie "low-end", performanþa procesorului

grafic integrat fiind mult mai slabã decât

cipsetului GeForce 6100 IGP. 

Acest model de placã de bazã oferit

de compania Albatron vine într-un for-

mat micro-ATX ºi gãzduieºte douã por-

turi SATA II (3GB/s), cu suport pentru

modurile RAID 0 ºi 1, un port IDE, un slot

PCI Express x16, un slot PCI Express x1,

2 sloturi PCI, douã slot-uri de memorie

DDR II (pe canal dual), o interfaþã audio

pe 8 canale, o placã de reþea 10/100Mbps

ºi o interfaþã graficã integratã NVIDIA

MCP61S. 

Supratactarea a fost realizatã prin

reducerea multiplicatorului pentru pro-

cesor la 13x (15x valoarea implicitã),

ceea ce ne-a permis incrementarea frec-

venþei FSB la 250MHz ºi obþinerea frec-

venþei de ceas a procesorului de

3,25GHz ºi 1000MHz pentru

HyperTransport. 

La bordul acestei plãci de bazã, pro-

cesorul AMD Athlon 64 X2 6000+ a atins

cea mai mare frecvenþã din acest test,

însã sporul de performanþã obþinut nu a

avut un impact suficient de mare. 

Pachetul în care vine placa de bazã

este unul modest, specific soluþiilor

bugetare.
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Caracteristici
KM61S - AM2  1.0

PPrroocceessooaarree  ssuuppoorrttaattee: AMD K8

CCiippsseett: NVIDIA MCP61S

SSoocclluu: AM2 cu Hyper TransportTM

1000+ MHz

SSlloott--uurrii  ddee  mmeemmoorriiee: 2x  DDRII

800/667/533 (canal dual) 

PPllaaccãã  ddee  ssuunneett  oonnbbooaarrdd: Realtek

ALC861 pe 8 canale HD Audio

RReeþþeeaa  oonnbbooaarrdd: Realtek 10/100 Mbps

LAN PHY 

IInntteerrffaaþþãã  ggrraaffiiccãã  oonnbbooaarrdd: NVIDIA

MCP61S

SSlloottuurrii  ddee  eexxppaannssiiuunnee: un slot PCI

Express x 16, un slot PCI Express x

1, 2 sloturi PCI 

SSttooccaarree: 2 x SATA II 3GB/s, SATA

RAID 0 ºi 1, un port ATA133 

8 x USB 2.0/1.1 (4 porturi opþionale

prin cablu)

FFoorrmmaatt: micro-ATX

www.myc.ro

Frecvenþã - 3,25GHz

FSB - 250MHz

HT Link - 1000MHz (4x 250)

Multiplicator procesor - 13x

Supratactare

www.myc.ro
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AAllbbaattrroonn  KKMM5511PPVV  --  AAMM22  11..00

Placa de bazã Albatron KM51PV-AM2,

este condusã de cipsetul NVIDIA nForce

4 C51PV/MCP51 ºi vine într-un format

micro-ATX. Acest model include patru

porturi SATA II (3GB/s), cu suport pentru

modurile RAID 0, 1, 5 ºi 0+1, douã porturi

IDE, un slot PCI Express x16, un slot PCI

Express x1, 2 slot-uri PCI, patru slot-uri

de memorie DDR II (pe canal dual), o

interfaþã audio pe 6 canale, o placã de

reþea Marvell Gbit LAN ºi o interfaþã gra-

ficã integratã NVIDIA GeForce 6150. Din

pãcate, BIOS-ul acestei plãci de bazã

este limitat în setãri, nepermiþând acce-

sul pentru ajustarea multiplicatorului

pentru procesor. Astfel, singura metodã

de supratactare disponibilã a rãmas

doar ajustarea frecvenþei FSB la 216MHz

obþinând o frecvenþã de ceas a proceso-

rului de 3,24GHz ºi 1080MHz pentru

HyperTransport. Aceastã placã de bazã

a dezvoltat o performanþã acceptabilã

pentru o placã de bazã bugetarã. 
www.myc.ro

Caracteristici
KM51PV - AM2  1.0

PPrroocceessooaarree  ssuuppoorrttaattee: AMD K8

CCiippsseett: NVIDIA nForce 4

C51PV/MCP51

SSoocclluu: AM2 cu Hyper TransportTM

1000+ MHz

SSlloott--uurrii  ddee  mmeemmoorriiee: 4x  DDRII

800/667/533 (canal dual) 

PPllaaccãã  ddee  ssuunneett  oonnbbooaarrdd: Realtek

ALC655 pe 6 canale AC 97

RReeþþeeaa  oonnbbooaarrdd: Marvell Gbit LAN PHY 

IInntteerrffaaþþãã  ggrraaffiiccãã  oonnbbooaarrdd: GeForce

6150

SSlloott--uurrii  ddee  eexxppaannssiiuunnee: un slot PCI

Express x16, un slot PCI Express x1, 2

slot-uri PCI 

SSttooccaarree: 4 x SATA II 3Gb/s, SATA

RAID 0 ºi 1, 5 ºi 0+1, 2x ATA133 

8 x USB 2.0/1.1 (4 porturi opþionale

prin cablu)

FFoorrmmaatt: micro-ATX

www.myc.ro

Frecvenþã - 3,24GHz

FSB - 216MHz

HT Link - 1080MHz (5x 216)

Multiplicator procesor - 15x

(Default)  

Supratactare
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ALBATRON K8NF4-AM2 

MSI K9N NEO V3

ALBATRON KM61S-AM2 

ALBATRON KM51PV-AM2 33,2

25,4

35,7

33

CINEBENCH 2003       OpenGL Hardware Lighting  Scena 1

Cadre/s 0 3,6 7,2 10,8 14,4 18 21,6 25,2 28,8 32,4 36

ALBATRON K8NF4-AM2 

MSI K9N NEO V3

ALBATRON KM61S-AM2 

ALBATRON KM51PV-AM2 59,7

60

59,8

59,5

CINEBENCH 2003       OpenGL Hardware Lighting  Scena 2

Cadre/s 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60

ALBATRON K8NF4-AM2 

MSI K9N NEO V3

ALBATRON KM61S-AM2 

ALBATRON KM51PV-AM2 23,8

23,9

24,1

23,5

CINEBENCH 2003       OpenGL Software Lighting  Scena 1

Cadre/s 0 2,5 5 7,5 10 12,5 15 17,5 20 22,5 25

ALBATRON K8NF4-AM2 

MSI K9N NEO V3

ALBATRON KM61S-AM2 

ALBATRON KM51PV-AM2 4,3

4,4

4,4

4,4

CINEBENCH 2003                CINEMA 4D              Scena 1

Cadre/s 0 0,45 0,9 1,35 1,8 2,25 2,7 3,15 3,6 4,05 4,5

ALBATRON K8NF4-AM2 

MSI K9N NEO V3

ALBATRON KM61S-AM2 

ALBATRON KM51PV-AM2 10,3

10,3

10,5

10,1

CINEBENCH 2003                CINEMA 4D              Scena 2

Cadre/s 0 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6 7,7 8,8 9,9 11

ALBATRON K8NF4-AM2 

MSI K9N NEO V3

ALBATRON KM61S-AM2 

ALBATRON KM51PV-AM2 62,2

62,2

62

62,4

CINEBENCH 2003             randare un singur procesor           

Secunde 0 6,5 13 19,5 26 32,5 39 45,5 52 58,5 65

ALBATRON K8NF4-AM2 

MSI K9N NEO V3

ALBATRON KM61S-AM2 

ALBATRON KM51PV-AM2 33,3

33,3

33,2

33,4

CINEBENCH 2003             randare procesoare multiple          

Secunde 0 3,5 7 10,5 14 17,5 21 24,5 28 31,5 35

ALBATRON K8NF4-AM2 

MSI K9N NEO V3

ALBATRON KM61S-AM2 

ALBATRON KM51PV-AM2 30

30

30

30

CINEBENCH 2003       OpenGL Software Lighting  Scena 2

Cadre/s 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
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AAMMDD  AAtthhlloonn  6644  XX22  66000000++  

Procesorul AMD Athlon 64 X2 6000+

integreazã 1MB de memorie cache L2 pe

nucleu ºi este tactat la frecvenþa sãnã-

toasã de 3GHz (15 x 200), exact ca pro-

cesorul AMD Athlon 64 FX74. 

Configuraþia memoriei cache ºi frec-

venþa de ceas a acestui procesor îl fac

aproape cel mai rapid procesor pentru

desktop produs de compania AMD. 

Dupã cum vedeþi, acest procesor

este fabricat într-un proces de .09

microni ºi are un total de 2MB cache L2

ºi 256KB cache L1. 

Era vorba cã doar procesoarele din

seria FX vor beneficia de 1MB de cache

L2 per nucleu, dar se pare cã brandul FX

este rezervat pentru platformele quad-

core, astfel X2 6000+ va fi unul dintre

cele mai rapide procesoare pe soclu

AM2.
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ALBATRON K8NF4-AM2

MSI K9N NEO V3

ALBATRON KM61S-AM2 

ALBATRON KM51PV-AM2 21862

21836

21735

21902

SiSoft SANDRA 2007     processor arithmetic     Dhrystone ALU    

MIPS 0 2200 4400 6600 8800 11000 13200 15400 17600 19800 22000

ALBATRON K8NF4-AM2

MSI K9N NEO V3

ALBATRON KM61S-AM2 

ALBATRON KM51PV-AM2 18469

18445

18435

18497

SiSoft SANDRA 2007     processor arithmetic     Dhrystone ALU    

MFLOPS 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000

ALBATRON K8NF4-AM2

MSI K9N NEO V3

ALBATRON KM61S-AM2 

ALBATRON KM51PV-AM2 6060

3625

5598

3812

SiSoft SANDRA 2007   lãþime de bandã memorie  RAMBandwidth Int Buff’d  iSSE 2

MB/S 0 650 1300 1950 2600 3250 3900 4550 5200 5850 6500

ALBATRON K8NF4-AM2

MSI K9N NEO V3

ALBATRON KM61S-AM2 

ALBATRON KM51PV-AM2 6047

3632

5516

3746

SiSoft SANDRA 2007   lãþime de bandã memorie  RAMBandwidth Float Buff’d  iSSE 2

MB/S 0 650 1300 1950 2600 3250 3900 4550 5200 5850 6500

ALBATRON K8NF4-AM2

MSI K9N NEO V3

ALBATRON KM61S-AM2 

ALBATRON KM51PV-AM2 56630

56570

56592

56749

SiSoft SANDRA 2007   processor multi-media       integer x4  aEMMX/aSSE 

it/s 0 5700 11400 17100 22800 28500 34200 39900 45600 51300 57000

ALBATRON K8NF4-AM2

MSI K9N NEO V3

ALBATRON KM61S-AM2 

ALBATRON KM51PV-AM2 62576

62521

62516

62590

SiSoft SANDRA 2007   processor multi-media      floating-pointx4 iSSE 2   

it/s 0 6500 13000 19500 26000 32500 39000 45500 52000 58500 65000

ALBATRON K8NF4-AM2

MSI K9N NEO V3

ALBATRON KM61S-AM2 

ALBATRON KM51PV-AM2 107

90

88

91

SiSoft SANDRA 2007          latenþã memorie (acces aleator)

ns 0 11 22 33 44 55 66 77 88 99 110

ALBATRON K8NF4-AM2

MSI K9N NEO V3

ALBATRON KM61S-AM2 

ALBATRON KM51PV-AM2 102,9

89,5

84,7

90,7

SiSoft SANDRA 2007          factor de vitezã

0 11 22 33 44 55 66 77 88 99 110

ALBATRON K8NF4-AM2

MSI K9N NEO V3

ALBATRON KM61S-AM2 

ALBATRON KM51PV-AM2 12724

10768

12213

11828

SiSoft SANDRA 2007      cache ºi memorie        Combined Index

MB/S 0 1300 2600 3900 5200 6500 7800 9100 10400 11700 13000

www.myc.ro

Caracteristicile AMD

Athlon 64 X2 6000+ 

FFrreeccvveennþþãã - 3,0GHz

NNuucclleeuu - Windsor

SSoocclluu - AM2

NNuummããrr  ddee  ttrraannzziissttoorrii - 227,4 milioa-

ne

MMeemmoorriiee  ccaacchhee  LL11 - 2 x 128KB

MMeemmoorriiee  ccaacchhee  LL22 - 2 x 1024KB

FSB - 200MHz (2000HT)

TTeehhnnoollooggiiee - 90nm

MMoodd  ddee  ooppeerraarree - 32/64 de biþi

IInnssttrruuccþþiiuunnii - MMX, SSE, SSE2, SSE3,

3DNow!

VVoollttaajj  - 1,400 V

www.myc.ro

GeForce 7600 GT Club 3D

PPrroocceessoorr  ggrraaffiic - G73

NNuummããrr  ddee  ttrraannzziissttoorrii  ddiinn  GGPPUU - 178

milioane

TTeehhnnoollooggiiee - 90nm

FFrreeccvveennþþãã  pprroocceessoorr  ggrraaffiicc - 560MHz

CCoonndduuccttee  PPiixxeell- 12

CCoonndduuccttee  VVeerrtteexx - 5

UUnniittããþþii  RReennddeerr  OOuuttppuutt  ((RROOPP)) - 8

MMeemmoorriiee - 256DDR3

MMaaggiissttrraallãã - 128 de biþi

LLããþþiimmee  ddee  bbaannddãã - 22,4GB/s

FFrreeccvveennþþãã  mmeemmoorriiee - 1400MHz

IInntteerrffaaþþãã - PCI Express

CCoonneeccttoorr  ppeennttrruu  mmoodduull  SSLLII  - Da

RRããcciirree - activã (destul de zgomo-

toasã)

IIeeººiirree  vviiddeeoo - 2048x1536 pixeli /

85Hz 

AAPPII  ssuuppoorrttaatt - DirectX 9.0, OpenGL

2.0

NNuummããrr  ddee  mmoonniittooaarree  ssuuppoorrttaatt - 2

IInntteerrffaaþþãã  TTVV - HDTV out (suport HD -

1920 x 1080i ºi 1080 x 720p)

IIeeººiirrii - TVOUT + DVI

PPrreeþþ -   333 Lei (TVA inclus)

DDiissttrriibbuuiittoorr - www.Darer.ro
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ALBATRON K8NF4-AM2 

MSI K9N NEO V3

ALBATRON KM61S-AM2 

ALBATRON KM51PV-AM2 57

57

56,6

56,8

Prey Demo                                   1024x768

Cadre/s 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60

ALBATRON K8NF4-AM2 

MSI K9N NEO V3

ALBATRON KM61S-AM2 

ALBATRON KM51PV-AM2 81,01

80,98

80,20

80,68

Quake 4 Demo                                      1024x768

Cadre/s 0 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90

ALBATRON K8NF4-AM2 

MSI K9N NEO V3

ALBATRON KM61S-AM2 

ALBATRON KM51PV-AM2 45

45

45

45

F.E.A.R                                        1024x768

Cadre/s 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

ALBATRON K8NF4-AM2 

MSI K9N NEO V3

ALBATRON KM61S-AM2 

ALBATRON KM51PV-AM2 68,4

68,3

68,3

68,3

Doom 3                                        1024x768

Cadre/s 0 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70

ALBATRON K8NF4-AM2 

MSI K9N NEO V3

ALBATRON KM61S-AM2 

ALBATRON KM51PV-AM2 45,8

45,8

45,7

45,6

Doom 3                                        1280x1024

Cadre/s 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

ALBATRON K8NF4-AM2 

MSI K9N NEO V3

ALBATRON KM61S-AM2 

ALBATRON KM51PV-AM2 31

32

31

31

F.E.A.R                                         1280x960

Cadre/s 0 3,5 7 10,5 14 17,5 21 24,5 28 31,5 35

ALBATRON K8NF4-AM2 

MSI K9N NEO V3

ALBATRON KM61S-AM2 

ALBATRON KM51PV-AM2 53,62

53,54

53,47

53,57

Quake 4 Demo                                      1280x1024

Cadre/s 0 5,5 11 16,5 22 27,5 33 38,5 44 49,5 55

ALBATRON K8NF4-AM2 

MSI K9N NEO V3

ALBATRON KM61S-AM2 

ALBATRON KM51PV-AM2 38,8

38,7

38,7

38,7

Prey Demo                                   1280x1024

Cadre/s 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40

ALBATRON K8NF4-AM2 

MSI K9N NEO V3

ALBATRON KM61S-AM2 

ALBATRON KM51PV-AM2 85383

84752

87421

83166

Aquamark 3          1024x768x32          4x / AF                            

Cadre/s 0 9000 18000 27000 36000 45000 54000 63000 72000 81000 90000

ALBATRON K8NF4-AM2 

MSI K9N NEO V3

ALBATRON KM61S-AM2 

ALBATRON KM51PV-AM2 13451

13354

13447

13255

Futuremark 3DMark03                  setãri implicite

Cadre/s 0 1400 2800 4200 5600 7000 8400 9800 11200 12600 14000

ALBATRON K8NF4-AM2 

MSI K9N NEO V3

ALBATRON KM61S-AM2 

ALBATRON KM51PV-AM2 6089

6058

6051

6080

Futuremark 3DMark05                  setãri implicite

Cadre/s 0 650 1300 1950 2600 3250 3900 4550 5200 5850 6500

ALBATRON K8NF4-AM2 

MSI K9N NEO V3

ALBATRON KM61S-AM2 

ALBATRON KM51PV-AM2 3375

3382

3374

3380

Futuremark 3DMark06                  setãri implicite

Cadre/s 0 350 700 1050 1400 1750 2100 2450 2800 3150 3500



65noiembrie 2007 MyCOMPUTER|65

www.myc.ro Hardware /:TEST  

ALBATRON K8NF4-AM2

MSI K9N NEO V3

ALBATRON KM61S-AM2 

ALBATRON KM51PV-AM2 23511

23350

23237

22739

SiSoft SANDRA 2007     processor arithmetic     Dhrystone ALU    

MIPS 0 2400 4800 7200 9600 12000 14400 16800 19200 21600 24000

ALBATRON K8NF4-AM2

MSI K9N NEO V3

ALBATRON KM61S-AM2 

ALBATRON KM51PV-AM2 19856

19747

19628

19197

SiSoft SANDRA 2007     processor arithmetic     Dhrystone ALU    

MFLOPS 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000

ALBATRON K8NF4-AM2

MSI K9N NEO V3

ALBATRON KM61S-AM2 

ALBATRON KM51PV-AM2 13670

11382

13780

12491

SiSoft SANDRA 2007      cache ºi memorie        Combined Index

MB/S 0 1500 3000 4500 6000 7500 9000 10500 12000 13500 15000

ALBATRON K8NF4-AM2

MSI K9N NEO V3

ALBATRON KM61S-AM2 

ALBATRON KM51PV-AM2 6553

3854

6742

4891

SiSoft SANDRA 2007   lãþime de bandã memorie  RAMBandwidth Int Buff’d  iSSE 2

MB/S 0 700 1400 2100 2800 3500 4200 4900 5600 6300 7000

ALBATRON K8NF4-AM2

MSI K9N NEO V3

ALBATRON KM61S-AM2 

ALBATRON KM51PV-AM2 6569

3868

6721

4900

SiSoft SANDRA 2007   lãþime de bandã memorie  RAMBandwidth Float Buff’d  iSSE 2

MB/S 0 700 1400 2100 2800 3500 4200 4900 5600 6300 7000

ALBATRON K8NF4-AM2

MSI K9N NEO V3

ALBATRON KM61S-AM2 

ALBATRON KM51PV-AM2 60889

60562

60194

58922

SiSoft SANDRA 2007   processor multi-media       integer x4  aEMMX/aSSE 

it/s 0 6500 13000 19500 26000 32500 39000 45500 52000 58500 65000

ALBATRON K8NF4-AM2

MSI K9N NEO V3

ALBATRON KM61S-AM2 

ALBATRON KM51PV-AM2 67299

66886

66522

65086

SiSoft SANDRA 2007   processor multi-media      floating-pointx4 iSSE 2   

it/s 0 7000 14000 21000 28000 35000 42000 49000 56000 63000 70000

ALBATRON K8NF4-AM2

MSI K9N NEO V3

ALBATRON KM61S-AM2 

ALBATRON KM51PV-AM2 96

88

72

72

SiSoft SANDRA 2007          latenþã memorie (acces aleator)

ns 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

ALBATRON K8NF4-AM2

MSI K9N NEO V3

ALBATRON KM61S-AM2 

ALBATRON KM51PV-AM2 102,8

93,1

74,4

72,5

SiSoft SANDRA 2007          factor de vitezã

0 11 22 33 44 55 66 77 88 99 110

ALBATRON K8NF4-AM2 

MSI K9N NEO V3

ALBATRON KM61S-AM2 

ALBATRON KM51PV-AM2 68,4

68,4

68,3

68,4

Doom 3                                        1024x768

Cadre/s 0 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70

ALBATRON K8NF4-AM2 

MSI K9N NEO V3

ALBATRON KM61S-AM2 

ALBATRON KM51PV-AM2 45,8

45,8

45,7

45,8

Doom 3                                        1280x1024

Cadre/s 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

ALBATRON K8NF4-AM2 

MSI K9N NEO V3

ALBATRON KM61S-AM2 

ALBATRON KM51PV-AM2 6104

6118

6107

6092

Futuremark 3DMark05                  setãri implicite

Cadre/s 0 650 1300 1950 2600 3250 3900 4550 5200 5850 6500

CCoonncclluuzziiii

Cele patru soluþii bugetare din acest

test au dat dovadã de stabilitate pe par-

cursul tuturor benchmark-urilor, chiar ºi

în condiþii de supratactare ºi solicitare

maximã, oferind o performanþã modes-

tã, idealã pentru consumatorii mai puþin

pretenþioºi. 

Procesorul prezent la bordul acestor

plãci de bazã este însã unul dintre cele

mai performante procesoare pentru

soclu AM2 ºi nu face parte din segmen-

tul bugetar.

Acest procesor nu a permis o supra-

tactare extremã, probabil din cauza

frecvenþei standard foarte mari (3GHz)

ºi a sistemului de rãcire folosit (ventila-

torul standard). Probabil cu un sistem de

rãcire mai performant (ºi mai costisitor)

ar fi fost posibilã atingerea unor frec-

venþe mai ridicate. Aceastã concluzie

rezultã ºi din faptul cã toate cele patru

plãci de bazã din test au permis o supra-

tactare similarã, bariera frecvenþei FSB

fiind cei 216MHz cu multiplicatorul stan-

dard al procesorului.

Puterea procesorului high-end, AMD

Athlon 64 X2 6000+ (3GHz), care a atins

o frecvenþã maximã la supratactare de

3,25GHz a fost limitatã în jocuri de placa

graficã din familia GeForce 7 de la NVI-

DIA. 

Dupã cum am mai spus ºi în articolul

din luna precedentã, consumatorii de

jocuri trebuie sã-ºi concentreze bugetul

mai mult asupra plãcii grafice decât a

procesorului, având în vedere cã rezul-

tatele obþinute de un procesor AMD

Athlon 64 3200+(2,0 GHz) AM2 (191,64

RON - TVA inclus, distribuitor

www.Darer.ro) în combinaþie cu o placã

graficã Club 3D GeForce 7950 GT 256MB

GDDR3  (816,82 RON - TVA inclus) sau

Club3D ATI Radeon X1950 Pro 512MB

GDDR3  (816,82 RON - TVA inclus) ºi cu

cipsetul nForce 4 sunt mult mai bune

decât cele obþinute cu platforma din

testul curent, preþurile componentelor

fiind similare. 

Gabriel Dan Grecu

fibra@myc.ro



noiembrie 200766|MyCOMPUTER

www.myc.roPRACTIC:\ Hardware

A
irLive este o serie de produse

wireless lansatã în anul 2001 de

cãtre compania OvisLink Corp.

(fondatã în 1993 în Taiwan). Motto-ul cu

care a fost pecetluitã aceastã serie de

produse wireless este reprezentativ:

"Living in a world without boundaries,

building a network without wires" (Sã

trãim într-o lume fãrã limite, sã con-

struim o reþea fãrã fire).

Compania oferã astãzi câteva sute

de produse (multe dintre acestea deose-

bite) utilizatorilor casnici dar ºi compa-

niilor mici ºi mijlocii.

Unul dintre aceste produse, pe care

am sã-l prezint astãzi este proaspãt lan-

satul "rack" wireless WMU-6500FS.

SSppeecciiffiiccaaþþiiii  ººii  aammbbaallaajj

În cutia în care se livreazã produsul

am mai gãsit pe lângã dispozitivul pro-

priu-zis: un suport, un cablu IDE, un

cablu SATA ºi un cablu de curent pentru

conectarea hard discului (toate acestea

în interiorul dispozitivului), o antenã

dipol 2,4GHz, cablu ºi adaptor de curent

(12 volþi DC, 4A), cablu Ethernet RJ-45,

CD ºi manualul utilizatorului, 4 ºuruburi

pentru fixarea hard discului ºi 4 picio-

ruºe din cauciuc. 

Sã aruncãm acum o privire sumarã

asupra specificaþiilor:

WWMMUU--66550000FFSS  33,,55""  

TTuurrbboo--GG  WWiirreelleessss  HHDD

PPrroocceessoorr: RISC 32 biþi

MMeemmoorriiee: 32MB SDRAM ºi 4MB Flash 

WWiirreelleessss:

� Mod Turbo-G 125Mbps

� Suportã standardul 802.11g

� Compatibil cu 802.11b

� Securitate - 64/128 biþi WEP, WPA ºi

WPA2

� Raza de acþiune între 100 ºi 300m

(variabilã în funcþie de interferenþe)

� Moduri Wireless:

Client/AP/WDS/Hybird (WDS+AP)

SSuuppoorrttãã hard discuri SATA sau IDE de

3,5 inci

SSuuppoorrttãã sistem de fiºiere

FAT/FAT32/EXT2

DDoowwnnllooaadd: agent Bit Torrent, HTTP ºi

FTP

UUttiilliittaarree  ddee  mmaannaaggeemmeenntt  

aall  ffiiººiieerreelloorr//ddiissccuulluuii::  

� Formatare/Partiþionare/Scanare

� Permisiuni de acces pentru fiºiere

� Operare prin interfaþã web

Depozitul de date 
AirLive WMU-6500FS
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� Browser de fiºiere

Interfaþã transfer fiºiere: Turbo-G

WLAN USB 2.0, port Ethernet

IInnddiiccaattoorrii  lluummiinnooººii (LED-uri):

P o w e r / L A N / W L A N / H D D ,

Scriere/Citire/USB1/USB2, Status

Backup

BBuuttooaannee  ddee  ccoonnttrrooll: Backup/Închide-

re/Resetare

DDiimmeennssiiuunnii:: 219 x 152 x 57mm (adân-

cime x înãlþime x lãþime)

SSiisstteemmee  ddee  ooppeerraarree  ssuuppoorrttaattee:

Windows98/ME/NT/2000/XP, Mac OS X,

Linux.

CCaarraacctteerriissttiiccii  ººii  iinnssttaallaarree

Dispozitivul este estetic ºi bine

ambalat, totuºi aº fi preferat mai multã

siguranþã, deoarece în cazul unui trans-

port mai "butucãnos", s-ar putea sã aibã

de suferit. Dupã cum am vãzut ºi mai sus,

în afarã de suportul din plastic, avem la

dispoziþie cablul de curent ºi acumulato-

rul (în formã de cãrãmidã). La cei

4A(48W) ºi 12V, cu siguranþã cã factura

de curent va fi suplimentatã semnifica-

tiv, mai ales în cazul în care foloseºti

rack-ul pentru download, însã nu la fel

de mult ca ºi atunci când foloseºti calcu-

latorul personal pentru descãrcãri.

Puþin mai mare decât cele pe care 

le-am vãzut pânã acum, WMU-6500FS

este confecþionat din plastic (capetele)

ºi aluminiu (partea din mijloc, unde este

imprimat ºi logo-ul AirLive). Partea fron-

talã gãzduieºte LED-urile "Power",

"WLAN", "LAN", "HDD RW", "HDD

Status", "USB1", "USB2", "Status

/Backup" ºi butoanele "Reset" (Shut-

down/Backup). În spate sub orificiul de

aerisire (aici îþi recomand sã montezi un

ventilator pentru hard disc pentru sigu-

ranþa acestuia) ºi locului de montare a

antenei se gãseºte un port LAN, douã
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porturi USB, butonul de oprire/pornire ºi

conectorul de tensiune. 

Pentru a monta un hard disc IDE sau

SATA va trebui sã îndepãrtezi cele douã

ºuruburi ºi sã scoþi partea din faþã. Dupã

ce hard discul (trebuie fixat în cele 4

ºuruburi) este montat, pui capacul, prinzi

ºuruburile înapoi ºi montezi antena.

EEffeeccttuuaarreeaa  ccoonneexxiiuunniilloorr

Pentru a funcþiona este necesar ca

în calculatorul tãu sã fie instalate cele 3

protocoale: TCP/IP, "Client for Microsoft

Networks" ºi "File and printer sharing

for Microsoft Networks". 

Dacã ele sunt instalate vor apãrea în

lista de proprietãþi a reþelei locale. În

cazul în care vrei sã conectezi rack-ul la

PC printr-un cablu Ethernet, acesta va

încerca sã detecteze automat dacã exis-

tã un server DHCP instalat, situaþie în

care va primi automat o adresã IP. Altfel,

dispozitivul va deveni un server DHCP ºi

va aloca el calculatorului o adresã IP. De

altfel, aºa se întâmplã ºi atunci când

realizezi o conexiune wireless între rack

ºi un calculator.

În cazul meu, m-am conectat wire-

less, ºi cum laptop-ul nu avea instalat un

server DHCP, a primit o adresã de la

6500FS (adresa implicitã a rack-ului

este 192.168.123.254). 

Pentru a-l putea configura, trebuie

sã instalezi utilitarul de pe CD sau sã te

foloseºti de interfaþa unui browser

(aceasta din urmã este singura variantã

pentru Linux, deoarece nu existã un uti-

litar de configurare pentru acest sistem

de operare).

Am deschis Firefox-ul ºi am tastat

adresa implicitã (care se poate schimba,

ceea ce am ºi fãcut dupã cum se vede în

imagine), dupã care a apãrut interfaþa

de configurare ºi am fost promptat sã

introduc parola ("airlive"). 

OOppþþiiuunnii  ººii  ffaacciilliittããþþii

Am gãsit aici un asistent de configu-

rare care te ajutã sã setezi opþiunile de

bazã, precum adresa IP, server DHCP

etc. În cazul acesta am bifat opþiunea

"Server", ceea ce înseamnã cã WMU-

6500S devine server ºi va furniza adre-

se IP calculatoarelor care se conectea-

zã (cu sau fãrã fir). Celelalte opþiuni sunt

"Client", "Auto" ºi "Static".

Urmeazã apoi setãrile de IP (adresã,

Subnet Mask, DNS, Gateway), setãrile

wireless, ora, nivelul de securitate ºi

numãrul de GB ai hard discului care sã fie

partajaþi public sau privat (la acesta din

urmã nu are acces orice utilizator).

Configurarea avansatã însã se face efec-

tuând un clic pe butonul "General".

Va apãrea aici statusul rack-ului

(informaþii generale despre acesta).

Setãrile de reþea îþi permit sã modifici

adresa IP, Subnet Mask-ul, DNS-ul,

Gateway-ul, numele gazdei (al hard dis-

cului), DHCP-ul, raza de IP-uri alocate

dinamic ºi modul wireless (AP, Client,

Repeater, Bridge).

PROTOCOALELE  necesare pentru funcþionare

INTERFAÞA  de configurare

SETAREA  IP-ului ºi a DHCP-ului

STATUSUL GENERAL al dispozitivuluiSETÃRILE  de reþea (adresã IP, DHCP, Gateway etc.)
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În modul AP poþi sã alegi canalul (de

la 1 la 13, care nu poate sã fie identic cu

cel al unei reþele wireless existente),

numele reþelei (staþia ºi AP-ul trebuie sã

aibã acelaºi SSID), metode de autentifi-

care pentru diferite scheme de criptare

(aceasta asigurã faptul cã transmisiile

digitale de date sunt furnizate cãtre

destinatarul dorit) ºi criptare WEP (crip-

tare pe 64 sau 128 de biþi pentru prote-

jarea datelor; cheia WEP poate sã fie 5

sau 13 caractere ASCII, sau 10 sau 26

caractere hexadecimale în funcþie de

tipul de criptare ales). 

Fiindcã reþelele wireless sunt relativ

incipiente, ºi majoritatea utilizatorilor

nu au cunoºtinþe concrete de setare,

personalizare ºi securizare a acestora, o

opþiune binevenitã este filtrarea adrese-

lor MAC. O dovadã cã suntem, mai ales în

România, într-o fazã de tranziþie cu reþe-

lele wireless, ar fi nenumãratele posibi-

litãþi pe care le-am avut de a mã conec-

ta la reþelele wireless ale vecinilor sau

pe unde m-am plimbat cu laptop-ul, însã,

mai grav e "oportunitatea" de a accesa

un router wireless prin interfaþa web -

dacã primeºti IP prin DHCP poþi sã vezi ºi

adresa IP a router-ului, iar cu ajutorul

acesteia, prin intermediul unui browser,

poþi accesa interfaþa de configurare.

Oricum vei fi promptat sã introduci

"user-ul" ºi parola, însã mulþi utilizatori

le lasã pe cele implicite (care de multe

ori sunt afiºate chiar în caseta care

apare) fie din ignoranþã, neºtiinþã sau

comoditate. Odatã ajuns aici poþi modifi-

ca opþiunile dupã bunul plac ºi sã te con-

sideri un mare "hacker"... Desigur cã

existã opþiunea de resetare la starea ini-

þialã, însã nu e prea plãcut sã tot recon-

figurezi de fiecare datã când cineva are

chef sã-þi facã farse. Mai grav însã e pen-

tru utilizatorii începãtori care nu îºi vor

da seama cã cineva de la parter sau din

blocul vecin se serveºte cu vârf ºi înde-

sat din "þeava" lor...  Filtrarea MAC este

o mãsurã excelentã de restricþionare a

accesului. Fãrã aceasta, dacã nu

foloseºti chei de criptare, pe care le-am

amintit ceva mai sus, oricine cunoaºte

SSID-ul reþelei se poate conecta la

reþeaua ta. Nu cred cã existã vreun

router modern care sã nu îþi permitã fil-

trarea MAC. În starea iniþialã ºi în gene-

ral, cum este ºi cazul de faþã, aceastã

facilitate este dezactivatã fiindcã nece-

sitã o configurare aparte. 

Adresa MAC (Media Access Control)

este un numãr unic de identificare al

unui dispozitiv de reþea. Prin filtrarea

MAC vei permite accesul în reþeaua ta

doar dispozitivelor a cãror adresã MAC

este menþionatã aici. Pentru a afla adre-

sa MAC a unei plãci de reþea în Windows

XP, rulezi Start - Run - Cmd - ipconfig/all,

numãrul din 12 cifre (care apare la ) de la

"Physical address" reprezentând "MAC-

ul".

Dacã selectezi opþiunea "ALL

Accept", clienþii wireless a cãror adresã

MAC o treci în listã vor fi acceptaþi sã se

conecteze la rack, iar restul vor fi

respinºi. Dimpotrivã, dacã selectezi

"ALL Reject", clienþii wireless a cãror

adresã MAC o treci în listã vor fi respinºi

la conectare, iar restul vor fi acceptaþi. 

În ce priveºte opþiunile legate de

stocare, trebuie sã te avertizez ºi sã fii

atent, fiindcã rack-ul dispune de posibi-

litatea de formatare, situaþie în care

toate datele de pe hard disc sunt pierdu-

te! De asemenea, este bine sã stabileºti

de la început dacã doreºti sã creezi ºi o

partiþie privatã, la care sã nu aibã acces

decât utilizatorii autorizaþi (pe baza unui

"username" ºi a unei parole, care se sta-

bilesc de la "Storage configuration" -

"Access  control" - "User configurati-

on"), altfel în cazul în care vrei sã o 

IDENTIFICAREA  adresei MAC a dispozitivului de reþea FILTRAREA  adreselor MAC
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DIRECTOARELE  ºi fiºierele aºa cum apar ele pe hard disc

LOG-URILE de sistem ASISTENTUL  de download

Concluzii

www.myc.ro

�++ Raport bun preþ/performanþã
�++ Acceptã hard discuri IDE sau SATA
�++ Suport pentru download HTTP, FTP,

BitTorrent
�++ Uºor de configurat ºi pentru începãtori
�++ Bine construit (aluminiu ºi antenã

detaºabilã)    
�++ Posibilitatea de extindere prin cele douã

porturi USB
�– Suportã doar Fast Ethernet 100Mb/s
�– Antena de 2dbi nu este suficient de puter-

nicã
�– Modul Super-G, transfer de 125Mb/s

funcþional doar cu hardware compatibil

MMooddeell AirLive WMU-6500FS

PPrroodduuccããttoorr OvisLink Corp.

SSccoorr �����

Preþ ~85Euro + TVA

creezi ulterior, datele de pe hard disc se

pot pierde (odatã stabilitã cantitatea de

GB pentru una dintre categorii, restul va

fi alocatã automat celeilalte). Aceste

avertizãri le gãseºti oricum ºi în interfa-

þã, însã am considerat cã este important

sã îþi atrag atenþia asupra lor. Tot la

aceastã categorie se gãseºte ºi un

browser de fiºiere, cu ajutorul cãruia

poþi naviga pe hard disc, redenumi sau

ºterge directoare/fiºiere.

La "Advanced tools" ºi "Mis-

cellaneous" se gãsesc opþiuni precum

realizarea unui backup, resetare la con-

figurarea iniþialã, repornire, actualizare

de firmware, data ºi ora, opþiuni de loga-

re sau vizualizarea log-urilor (System,

Samba, Wireless sau FTP). 

Asistentul de download este ultima

opþiune din meniu ºi poate cea mai utilã

fiindcã nu implicã faptul ca PC-ul tãu sã

fie pornit, iar modul de operare ºi admi-

nistrare este foarte simplu, fiind dispo-

nibile trei modalitãþi de descãrcare a

fiºierelor de pe Internet: FTP, HTTP ºi

BitTorrent. Fiecare dintre acestea 3 are

cam aceleaºi opþiuni ºi facilitãþi, cum ar

fi: numele sesiunii, adresa de la care se

efectueazã download-ul, port-ul, direc-

torul unde se salveazã fiºierele descãr-

cate, programarea orei de începere,

adresa de e-mail la care sã fii înºtiinþat

în momentul în care o sarcinã a fost

îndeplinitã cu succes etc.

O opþiune binevenitã pentru fiºierele

torrent este posibilitatea de a seta vite-

za de download/upload (asta în cazul în

care mai doreºti sã foloseºti conexiunea

ºi pentru alte activititãþi, ºtiindu-se ce

"sugative" sunt programele de torrent).

CCoonncclluuzziiii

WMU-6500FS este un produs de cali-

tate, cu un raport preþ/performanþã bun

(preþ aproximativ 85 Euro + TVA), ºi îl

recomand în primul rând "maniacilor" cu

download-urile. Dacã PC-ul tãu este por-

nit non-stop, atunci rack-ul, cu un con-

sum simþitor mai mic, te va ajuta sã nu

mai ai discuþii aprinse cu pãrinþii sau

soþia legate de nota de curent.  

Laurenþiu Bancu
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U
nii oameni au simþul umorului...

ºi e pãcat sã nu râdem ºi noi

puþin pe seama lor nu? Un grup

de enoriaºi cu simþul umorului, care fac

parte din noua Bisericã Google sunt con-

vinºi cã umanitatea nu a fost niciodatã

mai aproape de a cunoaºte ºi beneficia

de puterea unui Dumnezeu adevãrat. Tot

la fel de convinºi ei afirmã cã existã mai

multe dovezi care sã ateste existenþa

divinitãþii Google-ului decât existã do-

vezi ale existenþei celorlalte divinitãþi.

Prin urmare sectanþii noºtri se

declarã sceptici când vine vorba de

acceptarea dumnezeilor supranaturali

din cauzã cã aceºtia nu pot fi dovediþi ºi

explicaþi ºtiinþific. Dupã pãrerea

Googleiºtilor (cum li se spune eno-

riaºilor bisericii Google) motorul de cãu-

tare Google ar trebui sã primeascã pe

bunã dreptate titulatura de "Dumnezeu"

pentru cã acesta din urmã manifestã

multe din caracteristicile tradiþionale

asociate cu Divinitatea într-o manierã

demonstrabilã ºtiinþific.

Pentru a demonstra cele declarate,

enoriaºii noºtri pun la bãtaie o listã cu

nouã dovezi concludente care atestã ºi

demonstreazã cã Google este o divinita-

te:

DDoovvaaddaa  nnrr..  11

Google este unica entitate atotºtii-

toare ºi atot-cunoscãtoare care poate fi

demonstratã ºtiinþific. Indexeazã peste

10 miliarde de pagini web, adicã mai

multe ca orice motor de cãutare care

existã în zilele noastre. Pe lângã faptul

ca "le ºtie pe toate" Google,

folosind tehnologia pro-

prie patentatã Page-

Rank, organizeazã aces-

te date pentru a le face mai

accesibile nouã, muritorilor de rând.

DDoovvaaddaa  nnrr..  22

Google este omniprezent adicã vir-

tual este pretutindeni pe acest pãmânt

în acelaºi timp. Miliarde de pagini web

sunt indexate de oriunde ar fi serverul

care le gãzduieºte. Odatã cu evoluþia

sistemelor de comunicaþie wireless,

Google va putea fi accesat de oriunde de

pe glob, iar atunci vom putea afirma cã

este 100% omniprezent.

DDoovvaaddaa  nnrr..  33

Google "rãspunde: rugãciunilor.

Dacã cineva se roagã lui Google sã gã-

seascã rãspuns la orice întrebare care-l

frãmântã, Google în toatã mãrinimia lui

va gãsi în timp super record. De exem-

plu Google vã poate da informaþii despre

metode alternative de combatere a can-

cerului, de îmbunãtãþire a

sãnãtãþii generale, vã

poate informa

despre desco-

periri uluitoare

în domeniul me-

dicinei... în general vã

poate informa cum sã scãpaþi de orice

probleme de sãnãtate de care aþi suferi.

Întreabã-l pe Google… ºi el îþi va arãta

calea spre izbãvire, însã doar atât va

face, pentru cã... de la acest punct va

trebui sã te ajuþi singur. De unde ºi vorba

cã: "Dumnezeu nu ne bagã în sac."

DDoovvaaddaa  nnrr..  44

Google este teoretic nemuritor. El

totuºi nu poate fi considerat o entitate

fizicã asemenea nouã. Algoritmii sãi

sunt rãspândiþi de-a lungul mai multor

servere. Dacã oricare din aceste serve-

re ar avea nefericirea sã fie distruse,

rãpite, dispãrute, etc., un alt server îi va

lua imediat locul fãrã ca noi mãcar sã

simþim aceastã schimbare. De aceea

google se poate spune cã va putea dãi-

nui veºnic.

DDoovvaaddaa  nnrr..55

Google este infinit. Internetul poate

creºte în teorie nelimitat, iar Google o sã

þinã pasul cu el indexându-i veºnic pagi-

nile web ºi fiind tot timpul cu un pas

înaintea dezvoltãrii capacitãþii servere-

lor de web.

DDoovvaaddaa  nnrr..  66

Google îºi aminteºte de toþi ºi de

toate. Cache-ul Google-ului "memorea-

zã" informaþiile de pe Internet ºi le

depoziteazã cu regularitate în serverele

sale imense. Altfel spus, dacã îþi încarci

gândurile sau cugetãrile pe Internet,

acestea vor dãinui veºnic chiar ºi dupã

"Tatãl nostru" cel atotºtiitor. 
Este Google Dumnezeu?
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trecerea ta în neant, într-un loc la care

i-am putea spune "Viaþa de apoi

Google".

DDoovvaaddaa  nnrr..  77

Google este fãrã de prihanã ºi nu

poate cauza rãu nimãnui. Motto-ul celor

de la Google este: "O companie poate sã

facã bani fãrã sã producã sau sã promo-

veze daune de orice fel cuiva. 

DDoovvaaddaa  nnrr..  88

Potrivit statisticilor Google trends,

termenul "Google" este cautat în

motorul de cãutare de mai multe ori

decât termenii "Dumnezeu", "Isus",

"Alah", "Buddha", "Creºtinism",

"Islamism", "Budism" ºi "Iudaism" com-

binate la un loc. Dumnezeu fiind o enti-

tate la care noi, muritorii putem sã ape-

lãm în caz de nevoie se poate spune

atunci cã Google îndeplineºte cu certitu-

dine aceastã nevoie într-o mai mare

mãsurã comparativ cu ceilalþi Dumnezei,

lucru demonstrat în statisticile din figu-

rã alãturatã.

DDoovvaaddaa  nnrr..  99

Dovezile cã Google existã sunt abun-

dente. Avem mai multe dovezi vizavi de

existenþa lui Google decât putem spune

cã avem legat de existenþa oricãrei divi-

nitãþi pe care o preaslãvim în zilele noa-

stre. Dacã pentru voi motoul "nu cred

pânã nu vãd" are cea mai mare impor-

t a n þ ã , a t u n c i n a v i g a þ i p e

www.google.com ºi experimentaþi pe viu

puterea imensã a lui Google. De menþio-

nat:  Nu trebuie rugãciuni pentru asta!

Chiar dacã unii dintre noi care punem

accent mai mare pe religie ºi credinþã

am putea fi mai mult sau mai puþin jigniþi

sau ofensaþi de cele relatate de sectan-

þii "Bisericii Google", sã nu uitãm cã

Dumnezeu a creat ºi Google-ul ºi deci

Dumnezeu are poate, câteodatã simþul

umorului. Ce este ºi rãmâne cert, e fap-

tul cã motorul de cãutare Google este un

lucru foarte bun pentru omenire, iar noi

vom continua sa-l folosim chiar dacã 

nu-l vom recunoaºte ca ºi "mântuitor"

sau "salvator" sau orice alt titlu de

preamãrire se dã unei divinitãþi. Oricum

fiecare dintre noi are libertatea de a-ºi

alege liderul spiritual, aºa cã, Trãiascã

Google ºi Doamne' ajutã!

Cãtãlin Buzlea

catalin@myc.ro
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I
pswitch WS_FTP Professional este un

client de FTP foarte cunoscut în

întreaga lume. Numãrul utilizatorilor

acestui program, ajunge chiar la milioa-

ne întrucât acesta ºi-a dovedit fiabilita-

tea de-a lungul timpului. Cu acest soft

vei putea transfera fiºiere cu multã

uºurinþã ºi securizat între tine ºi clienþi,

de acasã în alte locaþii, practic aici ori-

zontul fiind larg deschis. Posibilitatea de

a transfera date cât mai rapid între mai

multe surse ºi într-un mod cât mai privat

este mai mult decât esenþialã, iar în

acest moment, datoritã creºterii numã-

rului de fiºiere de diferite formate (mai

ales cele media), aceastã cerere a deve-

nit ºi mai amplificatã.  

De altfel accesul rapid la o bazã de

date este chiar vitalã în unele cazuri sau

afaceri.

ªªii  aaccuumm  ssãã  vveeddeemm  ccuu  ccee  

vviinnee  nnoouu  FFTTPP  

PPrrooffeessssiioonnaall  22000077

- Back up to any drive, device or ser-

ver - aduce posibilitatea de a arhiva în

copii de siguranþã fiºierele, pe orice

Ipswitch WS_FTP

PRACTIC:\ Software
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mediu (CD/DVD), în reþea sau pe alte

site-uri FTP. Poþi chiar programa acest

backup.

- Integrate your desktop search -

gãseºte ºi transferã uºor fiºiere folosind

motorul de cãutare  Windows desktop

Google ºi Copernic.

- File Integrity checking- verificã ºi

valideazã fiºierele dupã transfer ca

acestea sã nu fie compromise faþã de

sursã.

FFaacciilliittããþþiillee  

WWSS__FFTTPP  PPrrooffeessssiioonnaall  22000077  

- 256-bit AES transfer encryption -

criptarea 256-biþi AES protejeazã

fiºierele în timpul transferului prin cone-

xiuni SSL / FTPS, SSH / SFTP ºi  HTTPS.

256-biþi este cel mai înalt nivel de crip-

tare utilizat în scop comercial la clienþii

FTP.

- PGP file encryption - mod de crip-

tare OpenPGP, care codeazã individual

fiecare fiºier înainte de transfer. 

- Guaranteed Delivery - mecanism de

verificare a integritãþii fiecãrui fiºier în

parte pentru a evita transferul compro-

mis al acestuia

- HTTP Proxy support for SSH - posi-

bilitatea de a transfera fiºiere prin pro-

tocolul SSH pentru a rula prin server

proxy prin HTTP. 

- Logging - þine arhive cu activitatea

de transfer cu ajutorul Transfer

Manager, Transfer History ºi Connection

Log.

AAuuttoommaattiizzããrrii  

ppeennttrruu  aa  ssaallvvaa  ttiimmpp

- Back up New!- arhiveazã sigur cele

mai importante date ale tale pentru a le

proteja împotriva pierderii.  

- Synchronization Enhanced! -

funcþionalitate care iþi permite sincroni-

zarea cu orice locaþie, unitate sau ser-

ver pentru a crea copii duplicat. Un echi-

valent al facilitaþii RAID, a hard disc-ului. 

- Email Notifications - transmite

automat notificare în e-mail, pentru a

informa utilizatorii de noul fiºier trans-

ferat. Foarte util pentru unii utilizatori,

confirmarea unui fiºier care a ajuns la

destinaþie.

- Compression - Salveazã timp ºi

bandã de internet compresând fiºierele

în format ZIP înainte de upload.

UUººoorr  ddee  uuttiilliizzaatt

Getting Started Tutorial - un film

video scurt care te va ghida cum sã te

conectezi la un FTP;

Connection Wizard - ghid pas cu pas

pentru conectarea rapidã la un server

FTP;

Easy File Transfers - transfer simplu

de tip "drag-and-drop";

Linked Folders - navigare simultanã

între douã conexiuni cu aceeaºi structu-

rã de rãdãcinã;

Multiple file transfers at the same

time- salvezi timp selectând un întreg

grup pentru transfer, ne mai fiind nece-

sar transferul individual; 

Protocol Choice- transferã uºor prin

protocoalele FTP, FTPS / SSL, SFTP /

SSH/ HTTP ºi HTTPS;

Programul poate transfera între

douã sau mai multe servere locale simul-

tan. Avantajul acestui program este cã

nu necesitã un hardware complex ºi

scump pentru a fi instalat ºi administrat.

Necesitãþile de sistem ale acestuia sunt: 

- Windows 2000, Windows XP,

Windows Server 2003

- 32MB spaþiu pe hard disc

- 32MB memorie RAM.

Cyporn
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C
u toate cã majoritatea revistelor

IT, le reaminteºte utilizatorilor în

fiecare numãr, sã nu "pãºeascã"

în lumea Internetului fãrã sã dispunã de

cea mai simplã formã de protecþie con-

tra atacurilor de gen: spyware, viruºi,

malware etc., acest lucru se întâmplã

totuºi mai frecvent decât unii oameni ar

putea crede, iar consecinþele nu întârzie

sã aparã.

Fie cã foloseºti un program gratuit,

fie cã e unul plãtit, acesta nu trebuie sã

lipseascã din calculator (INSTALAT of

course!). De altfel, cunosc multe exem-

ple de genul: "ah lasã eu nu am aºa ceva

….ca nu bântui site-uri aiurea", iar la

prima instalare a unui program contra

dãunãtorilor rãmân puþin cam cãscaþi de

vastitatea "crescãtoriei" de dãunãtori,

care colcãie nestingheriþi pe hard disc. 

Alegerea unui program contra rãufã-

cãtorilor este la îndemâna oricãrei per-

soane care dispune de Internet, întrucât

oferta este foarte vastã atât din punct

de vedere al programelor freeware cât ºi

a programelor plãtite, care dupã pãrerea

mea în 99% din cazuri sunt cele mai

bune. (nu este neapãrat o regulã)

Totuºi astãzi am sã îþi prezint o

opþiune, pe bani, cu promisiunea cã am

sã abordez ºi programele freeware în

numerele care vor urma.  Am ales

Spyware Doctor, deoarece tot Internetul

vuieºte de el, susþinând cã ar fi printre

primii. Alte site-uri îl venereazã susþi-

nând cã ar oferi o protecþie de cinci

stele, contra rãufãcãtorilor. 

Am ales versiunea 5, (ultima) cu

toate cã de pe site se poate copia ºi ver-

siunea 4.1. (Imaginea 01)

Cei ce au avut versiunea patru îºi vor

da seama imediat de schimbarea adusã

la interfaþã, iar durata instalãrii s-a scur-

tat.

Trebuie sã iþi spun cã versiunea cinci,

faþã de cea anterioarã este compatibilã

ºi cu Windows Vista, astfel cã dacã dis-

pui de sistemul nou de operare nu vei

avea nici cea mai micã problemã.

Spyware Doctor mai poate fi corelat ºi cu

celelalte programe sau utilitare de la PC

Tools. Instalarea programului a decurs

PRACTIC:\ Software
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fãrã probleme ºi a durat cam jumãtate

de minut. (Imaginea 02)

La încheierea instalãrii este oprit

pentru a face update-ul necesar.

(Imaginea 03, Imaginea 04)

Odatã încheiat acest proces, progra-

mul începe ºi scaneazã (personal nu 

mi-a plãcut acest lucru, deoarece îmi

place sã fiu întrebat înaintea începerii

unui proces), iar rezultatele nu s-au

lãsat aºteptate. (ºi eu care credeam cã

am un sistem imaculat :P). (Imaginea 05,

Imaginea 06)

În meniul status avem trei bare

funcþionale indicatoare: bara de SSttaarrtt

SSccaann cu care evident vom porni scana-

rea, bare cu funcþia iimmuunniizzaarree a compu-

terului ºi nu în ultimul rând protecþia

OOnnGGuuaarrdd cu rol de supraveghetor în timp

real. (Imaginea 09)

OOppþþiiuunneeaa  SSttaarrtt  SSccaann  de pe interfaþa

principalã te va duce la procesul de sca-

nare care dupã cum se poate vedea ºi în

imagine este în curs de desfãºurare.

(Imaginea 07)

Dupã încheierea acestuia, ai opþiu-

nea de curãþare, iar pe interfaþã vei gãsi

o cãsuþã pe care o vei bifa la alegere, în

caz cã vei dori un restore point (punct de

siguranþã la care se va putea reveni în

caz de eroare). (Imaginea 08)

În urma îndepãrtãrii ameninþãrilor, ni

se va afiºa o instanþã cu rezultatele dupã

scanare ºi curãþare. 

Tot în cadrul opþiunii de scanare vom

putea alege metodele de scanare.

Acestea sunt trei la numãr: IInntteellii--ssccaann,,

FFuullll  SSccaann  ººii  CCuussttoomm  SSccaann..  (Imaginea 10)

În modul Inteli ºi Full, procesul se de-

ruleazã de la sine, urmând ca în modul cus-

tom sã selectezi separat, tipul de scanere,

ce vor urma a fi folosite. (Imaginea 11)

BBuuttoonnuull  OOnnGGuuaarrdd ascunde o multitudi-

ne de setãri pentru protecþia în timp real. 

PPrriimmaa  ooppþþiiuunnee  eessttee::

- bbrroowwsseerr  gguuaarrdd  care are rol de a

intercepta ºi bloca schimbãrile maliþioa-

se care ar urma sã atace integritatea

browser-ului. Acest lucru include protec-

þia paginilor favorite, addon-urile aces-

tuia, toolbar-urile, etc. (Imaginea 12)

- ccooookkiiee  gguuaarrdd, monitorizeazã web

browser-ul, împotriva reclamelor nedo-

rite sau a elementelor de tracking

(urmãrire).  Aceastã opþiune este inclu-

sã pentru browser-ele Internet Explorer,

Opera sau Mozilla Firefox. (Imaginea 14)

- ffiillee  gguuaarrdd,, monitorizeazã sistemul

de fiºiere maliþioase ºi în caz cã sunt

gãsite împiedicã accesarea acestora. File

guard blocheazã de asemenea ataºamen-

tele nesigure de la Microsoft Outlook sau

alþi clienþi de e-mail. (Imaginea 13)

- KKeeyyllooggggeerr  gguuaarrdd, blocheazã pro-

gramele de tip keylogger, care au rol de

a înregistra tot ce ai tastat, protejând
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personalizãrile tale precum parole "user-

name" ºi altele. Tot aici îi vom putea seta

ºi sensibilitatea care este din trei trepte:

low, normal ºi high. (Imaginea 16)

- NNeettwwoorrkk  gguuaarrdd, protejeazã setãrile

conexiunii de reþea ºi blocheazã schim-

bãrile neautorizate ale acesteia. Urmã-

toarele locaþii sunt protejate: Windows

Host File, Layered Service Providers,

setãrile DNS, Windows Messenger

Service, Network Registry Settings. În

partea de jos a panoului de meniu se ºi

pot vedea cãsuþele care pot fi bifate sau

debifate dupã nevoie. (Imaginea 17)

- PPrroocceessss  gguuaarrdd se ocupã cu detecta-

rea ºi intervenþia asupra proceselor

ascunse care au ca scop compromiterea

sistemului de operare. (Imaginea 15)

- SSttaarrttuupp  gguuaarrdd  are rolul de a verifi-

ca ºi bloca programele maliþioase care

au scopul de a se instala ºi configura sin-

gure pe sistemul tãu. Acesta monitori-

zeazã: WWiinnddoowwss  SSttaarrttuupp  FFoollddeerr,,  WWiinnddoowwss

RReeggiissttrryy,,  WWiinnddoowwss  SSttaarrttuupp  FFiilleess  ººii

WWiinnddoowwss  SShhaarreedd  TTaasskk  SShheedduulleerr..

(Imaginea 18)

Nu mai puþin complex este meniul cu

setãrile programului. Din fericire sunt

destul de intuitive ºi la subiect. Astfel cã

la GGeenneerraall  putem opta pentru pornirea

automatã a programului la pornirea

Windows, apoi acesta sã facã alertare de

tip popup în caz de ceva. Tot aici vom

putea alege limba sau metoda de

download a update-urilor. Setarea

suportã ºi conectarea prin proxi.

Opþionale mai sunt: sunet în caz cã pro-

gramul gãseºte ceva, detalii despre

reparaþii, sã includã în rapoarte amenin-

þãrile de low level (nivel scãzut), caran-

tina înainte de îndepãrtare ºi nu în ulti-

mul rând pornirea modului de compatibi-

litate a kernel-ului. (Imaginea 19)

Cu SShheedduulleerr  TTaasskk, vom putea avea

grijã ca procesele sã se repete la inter-

vale dorite de noi. Aceste intervale sunt
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12

13

14

16 17

15

11



79noiembrie 2007 MyCOMPUTER|79

www.myc.ro Software /:PRACTIC  

stabilite cu ore ºi date exacte, ele

putând fi fãcute de la pornirea progra-

mului pânã la intervale de luni de zile.

(Imaginea 20) 

HHiissttoorryy  ne va informa despre toate

evenimentele, petrecute în timpul scanã-

rilor cât ºi despre rezultatele acestora.

(Imaginea 21)

GGlloobbaall  AAccttiioonn  LLiisstt, permite crearea

de reguli asupra anumitor adrese sau

pagini de internet.  (Imaginea 23)

ÎÎnn  QQuuaarraannttiinnee, vei putea vedea pro-

blemele gãsite de cãtre program.

(Imaginea 25)

LLaa  SSccaann  SSeettttiinnggss vom putea alege

diferite opþiuni pe lângã scanere, ca de

exemplu prioritatea asupra procesoru-

lui, sau urmãrirea scanãrii prin derularea

evenimentelor în fereastra de log.

(Imaginea 24)

SSppyywwaarree  DDooccttoorr  NNeettwwoorrkk  SSeettttiinnggss

este o comunitate a utilizatorilor care a

ales sã raporteze problemele de securi-

tate întâlnite ºi rezolvate de cãtre pro-

gram. Vei avea trei opþiuni: sã nu faci

nimic (shame on you! :), sã te promteze

înainte de a face ceva, sau sã trimiþi

direct. (Imaginea 22)

CCoonncclluuzziiaa e simplã: un program care

îºi face "job-ul" cu stricteþe! Func-

þionalitatea lui este la un nivel ridicat,

fapt la care contribuie ºi interfaþa simplã

ºi concisã a acestuia. În mod sigur efec-

tivitatea lui poate fi verificatã doar de-a

lungul unei perioade mari de timp ºi de

aceea nu am cum sã îmi exprim un punct

de vedere aici, dar întrucât acele proble-

me gãsite de cãtre Spyware Doctor 5 la

mine pe calculator, au fost de negãsit din

punctul de vedere al unui program care

îl aveam înainte instalat ºi care ocupa

locul unu sau doi în topul (antispyware),

mã face sã cred cã "doctorul nostru" de

azi îºi face toþi banii.
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A
m fãcut cunoºtinþã cu Internetul

acum vreo 13 ani, sper sã nu fie

cu ghinion, ºi pot sã spun cã

orice am fãcut, oriunde am lucrat, am

rãmas conectat la "reþea". Drogul a

intrat în sânge ºi, de atunci, injecþie

dupã injecþie, dependenþã garantatã!

Gluma e glumã, dar sã ºtii cã ºi prea mult

Internet dãuneazã grav sãnãtãþii! Am sã

las totuºi minusurile pentru altã datã, iar

în acest articol voi descrie pe scurt tot

ce am adunat interesant de-a lungul tim-

pului, fie cã este vorba de un utilitar

indispensabil, fie o paginã care îþi va

oferi distracþie pe cinste, conform zica-

lei "sã îmbinãm utilul cu plãcutul!" Poate

cã unele deja îþi sunt familiare, sau

poate chiar te-ai plictisit ºi le-ai abando-

nat într-un colþ mai prãfuit, dar sã nu

facem discriminãri ºi sã dãm o ºansã ºi

celor care nu au avut posibilitatea sã

intre în contact cu ele pânã acum.

Înainte de a începe, aº dori sã fac

câteva precizãri, ºi anume, nu am folosit

niciun criteriu de ordonare, nici dupã

preferinþe, nici mãcar o ordonare alfa-

beticã. De asemenea, am exclus în mod

intenþionat adrese/aplicaþii devenite

deja foarte celebre (gen youtube.com,

digg.com, earth.google.com, flickr.com

etc.) ºi, nu în ultimul rând, unele dintre

aplicaþiile ºi serviciile menþionate aici

necesitã cunoºtinþe cel puþin medii de

limba englezã (evident cele care pun

accentul pe conþinut). 

UUttiilliittaarree

11..  GGmmaaiill  cchhaatt

Am vãzut într-un numãr trecut al

revistei de ce este Gmail cel mai bun ser-

viciu de e-mail, la care poþi sã te abonezi

gratuit. Dacã vei reuºi sã-þi convingi ºi

prietenii sã-ºi creeze un cont, atunci veþi

dispune de o aplicaþie de chat simplã ºi

discretã integratã în interfaþa serviciu-

lui. Nu îþi vei mai face griji cã, în momen-

tul în care ºeful îþi explicã mai cu patos

de ce afacerile companiei scârþâie din

cauza ta, un minunat pop-up de Yahoo

messenger îþi apare pe ecran... Tot ce

trebuie sã faci este sã adaugi un contact

nou de la opþiunea "Add contact" ºi sã

te pui pe chat-uit dacã cel vizat este

online (în cazul în care nu este, mesaje-

le offline îi vor ajunge sub formã de 

e-mail).

www.gmail.com 

SSccoorr:: �����

41 de aventuri navigând 
pe Internet (Partea I)
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22..  YYaahhoooo  wweeaatthheerr

Yahoo messenger este cu siguranþã

cel mai folosit program de mesagerie

instantanee din România. Chiar dacã nu

este perfect, el poate fi îmbunãtãþit, sti-

lizat ºi mai ales îmbogãþit cu ajutorul

unor plugin-uri utile. Unul dintre acestea

se numeºte Yahoo weather ºi, dupã cum

spune ºi numele, are menirea de a te

þine la curent cu starea vremii (într-o

casetã la subsolul interfeþei programu-

lui). Pentru a-l instala, efectuezi un clic

pe "Add Plug-ins", iar din lista care

apare sã alegi plugin-ul "Yahoo wea-

ther". Poþi sã adaugi oraºe dupã nume

sau cod poºtal, ºi sã alegi dacã tempera-

turile sã fie afiºate în grade Celsius sau

Fahrenheit.

http://messenger.yahoo.com/

download.php

SSccoorr:: �����

33..  SSMMSS  ggrraattuuiitt  

Îmi aduc aminte cã acum câþiva ani

erau relativ numeroase serviciile care îþi

permiteau sã trimiþi mesaje scrise gra-

tuite de pe Internet pe telefonul mobil.

Astãzi acestea sunt mai rare decât

Daciile 1100 ºi chiar dacã gãseºti vreu-

nul, opþiunile sunt limitate, procesul

este complicat ºi, în marea majoritate a

cazurilor, vei da bir cu fugiþii dupã pri-

mele încercãri. Un exemplu însã ºi pen-

tru "marii" noºtri operatori de telefonie

mobilã ar fi companiile de peste Prut,

Orange ºi Moldcell, care permit expedie-

rea de SMS-uri gratuite abonaþilor celor

douã companii (de exemplu, orange.md

permite expedierea pânã la 20 de mesa-

je gratuite pe zi). Procesul este foarte

simplu: accesezi paginile respective,

introduci numele tãu ºi numãrul de tele-

fon, codul de siguranþã ºi... voila!

www.orangetext.md; www.mold-

cell.md/sendsms

SSccoorr:: �����

44..  MMoozziillllaa  FFiirreebbuugg

Dacã pentru tine designul web este

mai mult decât admiraþie pentru opere-

le altora, ºi îþi place sã-þi murdãreºti

mâinile prin coduri sursã, atunci din

arsenalul tãu nu trebuie sã lipseascã

Mozilla Firebug! Acesta este un add-on

pentru browser-ul Firefox (pe care va

trebui sã îl instalezi dacã nu îl ai deja -

www.mozilla.com/en-US/firefox, altfel,

logic, add-on-ul nu poate fi instalat).

Odatã instalat (necesitã repornirea

browser-ului), Firebug îþi permite sã

inspectezi ºi sã editezi cod HTML sau

CSS, sã gãseºti erori de JavaScript, sã

mãsori casete ºi spaþiile dintre acestea,

ºi multe altele. Poate fi rulat la subsolul

paginii pe care doreºti sã o editezi sau

într-o fereastrã distinctã.

https://addons.mozilla.org/

en-US/firefox/addon/1843

SSccoorr:: �����

55..  MMeessuurreeIItt

Tot la capitolul add-on-uri pentru

browser-ul Firefox, am gãsit un altul, pe

cât de simplu ºi uºor de folosit, pe atât

de util pentru cei care sunt implicaþi

puternic în designul web. Add-on-ul se

numeºte MesureIt ºi, dupã ce l-ai insta-

lat, se plaseazã în partea din stânga jos

a browser-ului ajutându-te sã mãsori

diverse elemente din paginã (clic dreap-

ta sau stânga, iar apoi cu ajutorul

mouse-ului încadrezi elementul pe care

doreºti sã-l mãsori).

www.kevinfreitas.net/extensions/

measureit

SSccoorr:: �����

66..  CCuumm  ffuunnccþþiioonneeaazzãã  
lluuccrruurriillee??

Este o întrebare pe care ne-o adre-

sãm adesea, iar dacã eºti pãrinte, atunci

probabil este una pe care o auzi destul

de des. Unul dintre cele mai interesante

site-uri care ºi-au propus sã explice cam

cum funcþioneazã orice pe lumea aceas-

ta este howstuffworks.com. Site-ul a

suferit recent un "re-design", în partea

din stânga fiind amplasat meniul cu cele

12 categorii de interes: auto, comunica-

re, calculatoare, electronice, divertis-

ment, mâncare ºi reþete, sãnãtate, casã

ºi grãdinã, bani, oameni, ºtiinþã, cãlãto-

rii. Articolele sunt bine documentate ºi

vei putea citi aici, în afarã de chestiile
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obiºnuite, cum funcþioneazã vulcanii,

Chupacabra, "necronomicon", trupele

SEALS sau deschisul lacãtelor cu ajuto-

rul unei agrafe...

www.howstuffworks.com

SSccoorr:: �����

77..  MMeesssseennggeerr  ddee  ppee  oorriiccee
ccaallccuullaattoorr

Menþionam la început cã Yahoo

Messenger este un serviciu foarte utili-

zat în România. Pentru a-l putea folosi

trebuie sã-þi creezi gratuit un cont, sã

descarci ºi sã instalezi un program, fiind

apoi liber sã-l foloseºti ºi sã-l personali-

zezi dupã bunul plac. Ce se întâmplã însã

dacã eºti în deplasare ºi calculatorul pe

care îl accesezi nu are programul insta-

lat sau nu-þi permite sã instalezi vreun

program nou? Foarte simplu: compania

a dezvoltat o aplicaþie online denumitã

"Yahoo messenger for the web". Aflat în

stadiul beta, serviciul este creat în Flash

ºi este o versiune "light" a fratelui mai

mare, însã oferã suficiente opþiuni ºi

facilitãþi pentru a putea pãstra legãtura

cu prietenii ºi familia oriunde te-ai afla.

http://webmessenger.yahoo.com

SSccoorr:: �����

88..  DDeessccaarrccãã  pprrooggrraammee  
ggrraattuuiittee

Cândva, viteza de descãrcare de pe

Internet, echivalentã cu cea a melcului,

precum ºi spaþiul de stocare redus, erau

probleme serioase care ne împiedicau sã

colecþionãm programele de care aveam

nevoie. Lucrurile s-au schimbat radical

însã ºi, odatã cu ele, ºi problemele.

Astãzi ne îngrijoreazã doar diversitatea

ºi posibilitatea ca anumite programe

gratuite sã fie "suplimentate" cu tot

felul de adware sau spyware, care ulte-

rior ne-ar putea da bãtaie de cap. CNET

Networks deþine site-ul download.com,

unde vei gãsi mii de programe gratuite

ºi testate, lista fiind actualizatã zilnic.

Fiecare program conþine numele, tipul

licenþei, numãrul de descãrcãri, cerinþe

de sistem, restricþii ºi data la care a fost

adãugat. În plus, vei gãsi descrierea

fãcutã de producãtor, rating-ul furnizat

de cãtre utilizatori ºi, în unele cazuri,

recomandarea redactorilor.

www.download.com

SSccoorr:: �����

99..  ""FFoottooggrraaffiiaazzãã""  
iimmaaggiinneeaa  ddee  ppee  mmoonniittoorr

Când mi-am achiziþionat prima datã

laptop am remarcat cã nu dispunea de

un buton de "print screen". Fiindcã folo-

seam des aceastã facilitate, am fost

nevoit sã caut un program care sã mã

ajute. Nu am cãutat mult pânã am gãsit

un software mic (2,75MB - îl poþi gãsi ºi

pe DVD-ul revistei) ºi util, Gadwin

PrintScreen. Poþi sã setezi combinaþia

de taste prin intermediul cãreia sã se

realizeze captura, întârzierea dinaintea

capturii, sursa, formatul fiºierului rezul-

tat (.bmp, .jpg, .tif, .png, .gif), destinaþia,

culoarea, umbra etc. Mai mult, dupã

efectuare capturii poþi sã dai direct

"paste" într-un program de editare a

imaginilor pentru eventuale modificãri

sau ajustãri.

www.gadwin.com

SSccoorr:: �����

1100..  FFoottooggrraaffiiii  ggrraattuuiittee  
ddee  ccaalliittaattee

Fie cã eºti colecþionar ºi îþi plac foto-

grafiile, fie cã eºti un "freelancer" care

nu-ºi permite sã plãteascã bani grei pen-

tru fotografii scumpe, site-ul sxc.hu îþi

oferã peste 300.000 de fotografii dintre

care poþi sã le alegi ºi sã le descarci pe

cele de care ai nevoie. Pentru a putea

descãrca fotografiile va trebui sã-þi

creezi un cont gratuit, proces care nu

dureazã mai mult de douã minute. În
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afarã de fotografii cu opþiuni de sortare,

cãutare ºi organizare, mai ai acces ºi la

câteva tutoriale gratuite.

Trebuie sã fii totuºi atent, dupã ce ai

efectuat o cãutare, pe ultimul rând de pe

paginã sunt prezentate fotografii de pe

site-ul www.stockexpert.com, fotografii

care nu sunt gratuite. De asemenea este

indicat ca înainte de a folosi o imagine

descãrcatã sã citeºti acordul de licenþie-

re (condiþiile în care poþi folosi imaginea

respectivã).

www.sxc.hu

SSccoorr:: �����

1111..  PPrrootteejjeeaazzãã--þþii  iinnvveessttiiþþiiaa

Chiar dacã sunã ca un slogan de afa-

ceri, protejarea unui calculator conectat

la Internet împotriva dãunãtorilor

(viruºi, troieni, adware, spyware) este o

prioritate. Efectele nocive ale acestora

pot sã înceapã cu avertismente mãrun-

te, pop-up-uri, bannere publicitare, înce-

tinirea sistemului ºi pot sã ajungã pânã

la infectarea fiºierelor, pierderea date-

lor sau reinstalarea sistemului de opera-

re. Avast oferã cel mai bun "sistem"

anti-virus gratuit (pentru utilizatorii

obiºnuiþi ºi pentru uzul non-comercial)

printre facilitãþi numãrându-se: un ker-

nel certificat de ICSA care poate sã

detecteze viruºi ºi în arhive ARJ, ZIP,

MIME, MAPI, DBX, RAR, TAR, GZIP, CAB, ºi

multe multe altele, o interfaþã simplã,

protecþie în timp real, scuturi pentru

protejarea programelor P2P ºi IM (mesa-

gerie instantanee), precum ºi unul pen-

tru reþea (un fel de "light" firewall),

actualizãri zilnice automate etc. În plus,

chiar dacã protejeazã calculatorul în

timp real, consumã foarte puþine resur-

se de sistem. Programul îl gãseºti ºi pe

DVD-ul revistei.

www.avast.com 

SSccoorr:: �����

1122..  LLooccuurrii  ddee  mmuunnccãã

Uneori, sau poate deseori, suntem

nevoiþi sau dorim sã facem o schimbare

în viaþa noastrã din perspectiva carierei

profesionale. În trecut, cumpãram un

ziar, rãsfoiam cele douã pagini cu anun-

þurile legate de locurile de muncã, tri-

miteam o scrisoare, telefonam sau eram

nevoiþi sã ne prezentãm la firmã.

Internetul însã a scos la suprafaþã mai

multe companii care s-au gândit sã cree-

ze imense baze de date cu angajatori ºi

(eventuali) angajaþi în încercarea de a

înlesni acest proces. Ejobs.ro este un

astfel de site, care avea la ora redactã-

rii acestui articol nu mai puþin de 9400

de locuri de muncã înregistrate (70 din-

tre acestea în strãinãtate). Poþi sã vizua-

lizezi sau sã cauþi o slujbã potrivitã, însã

pentru a aplica pentru un job va trebui sã

te înregistrezi gratuit pe site. Avantajul

este cã vei putea obþine informaþii

despre modul de concepere al unui CV ºi

vei putea cu ajutorul asistentului sã-þi

creezi propriul CV cu care sã aplici pen-

tru diferite job-uri. De asemenea, prin

intermediul e-mail-ului vei fi înºtiinþat în

legãturã cu locuri de muncã ce se potri-

vesc criteriilor tale, dar ºi în momentul

în care o companie îþi vizualizeazã CV-ul.

www.ejobs.ro

SSccoorr:: �����

1133..  TTrraadduu  ddiinnttrr--oo  lliimmbbãã  îînn  aallttaa

Chiar dacã suntem consideraþi un

neam "polivalent" (în sensul cã ºtim din

toate câte puþin), mulþi dintre români

cunosc destul de bine o limbã strãinã

(englezã, francezã, germanã, spaniolã).

Existã situaþii în care vei dori sau va tre-

bui poate sã traduci o frazã sau un text

dintr-o limbã strãinã în alta, de exemplu

din germanã în rusã sau din francezã în

spaniolã. Compania Google a creat un

serviciu de traducere, Google Language
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Tools. Acesta îþi permite sã traduci un

text sau o paginã web atât dintr-o limbã

de circulaþie internaþionalã în alta, cât ºi

dintr-o limbã de circulaþie internaþiona-

lã într-una mai exoticã (chinezã, japone-

zã, arabã - stadiu beta).   

www.google.com/language_tools

SSccoorr:: �����

1144..  FFãã  aaffaacceerrii  oonnlliinnee

Dacã ai o conexiune la Internet 

atunci probabil cã mãcar o datã, din

curiozitate, ai intrat pe unul dintre cele

mai mari site-uri de afaceri online în

care sunt implicaþi toþi utilizatorii care

au o carte de credit ºi ceva de vândut

sau de cumpãrat: eBay. Dacã pentru

români, eBay-ul este încã la stadiul de

deziderat (au existat probleme de-a lun-

gul timpului, în plus modalitãþile de platã

nu erau la îndemâna oricui), are ºi

România eBay-ul sãu: okazii.ro. Acesta

este un portal de "okazii" ºi licitaþii

online gratuite, unde poþi sã cumperi sau

sã vinzi aproape orice. Pentru aceasta

va trebui sã îþi creezi un cont, ºi apoi în

funcþie de tipul de afacere dorit (cumpã-

rare sau vânzare) va trebui sã licitezi

sau sã pui un produs la vânzare ºi sã

alegi tipul de licitaþie dorit. Sistemul

este destul de bine pus la punct (ºi eu

personal am efectuat tranzacþii în þarã),

membrii putând oferi calificative (poziti-

ve sau negative) altor membri, în funcþie

de (in)succesul afacerii. La categoria

"Ajutor" vei afla toate informaþiile nece-

sare pentru a putea efectua cu succes o

tranzacþie ºi a evita posibilitatea de a fi

înºelat.

www.okazii.ro

SSccoorr:: �����

1155..  ÎÎnnvvaaþþãã  ººii  
tteesstteeaazzãã--þþii  ccuunnooººttiinnþþeellee

Cineva mi-a spus recent cã "odatã

intraþi în era capitalistã vom fi nevoiþi sã

lucrãm mai mult pentru bani mai puþini".

Chiar dacã sunã destul de pesimist,

aceasta este realitatea... Trebuie sã

ºtim din ce în ce mai mult ca sã putem fi

siguri cã "prindem" un job respectabil.

Majoritatea patronilor ºi a meseriilor

necesitã cunoºtinþe diversificate, iar

termenul la modã este "multitasking".

La adresa brainbench.com ai acces la o

importantã bazã de resurse de studiu ºi

testare a cunoºtinþelor (este necesarã

buna cunoaºtere a limbii engleze, cursu-

rile ºi testele fiind toate în aceastã

limbã). Pentru început va trebui sã-þi

creezi gratuit un cont ºi eventual un plan

de studiu. Nu toate cursurile/testele

sunt gratuite, însã sunt peste 30 care nu

te costã nimic (cele plãtite sunt peste

600). Odatã abonat la acest serviciu, vei

fi înºtiinþat prin e-mail în momentul în

care apar oferte (de exemplu în luna

septembrie au fost peste 20 de certifi-

cãri gratuite - care de obicei costã 50

USD - printre care C#, ASP.NET, MS Excel

2003 Fundamentals, Administrare de

server, Concepte de reþelisticã, C++

etc.) reduceri sau teste gratuite.

Desigur sunt multe alte opþiuni, printre

care ºi posibilitatea de a învãþa o "mese-

rie" dupã un plan bine stabilit.

www.brainbench.com

SSccoorr:: �����

1166..  GGããsseeººttee  ccuullooaarreeaa  
ppoottrriivviittãã

La fel cum MesureIt, add-on-ul pen-

tru Firefox, te va ajuta sã mãsori diferi-

te elemente dintr-o paginã pentru a-þi
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uºura munca de designer, ColorPix te

ajutã prin identificarea simplã a unei

culori din paginã fãrã a mai fi nevoit sã

capturezi imaginea, sã o copiezi într-un

program de editare, sã iei "Eye Dropper-

ul" ºi abia apoi sã afli codul unei culori.

Acesta este un mic utilitar gratuit pe

care îl gãseºti pe site-ul www.colorsche-

mer.com, ºi e un fiºier executabil care nu

necesitã instalare. Tot ce trebuie sã faci

este sã pui cursorul mouse-ului deasu-

pra culorii care te intereseazã, iar "ecra-

nul" programului îþi va indica atât coor-

donatele pixelului, cât ºi codurile culorii

în RGB, HEX, HSB (Hue, Saturation ºi

Brightness) ºi CMYK. Dacã doreºti o

culoare anume ºi nu eºti sigur cã vei

reuºi sã pui cursorul exact deasupra ei,

programul dispune ºi de o lupã cu zoom

de pânã la 1600%.

www.colorschemer.com

SSccoorr:: �����

1177..  OOuull  nneebbuunnaattiicc

Cum þi se pare cã sunã asta? Haios

cel puþin... ªi ai putea crede dupã acest

titlu cã este vorba de vreun site de diver-

tisment sau umor sec. Nici vorbã de aºa

ceva! Dimpotrivã, este un site foarte

practic ºi util care pune câteva aplicaþii

solide la dispoziþia celor care deþin site-

uri web pe care vor sã le promoveze ºi

sã le creascã, iar în acest sens au nevoie

de o bunã ºi corectã informare legatã de

numãrul de utilizatori care viziteazã

site-ul ºi comportamentul acestora

odatã ajunºi aici. Chiar dacã existã ºi

versiuni gratuite, cele plãtite oferã deta-

lii mai multe ºi un eºantion mai mare de

persoane cãrora sã li se controleze com-

portamentul. Concret, printre alte apli-

caþii sunt disponibile Heat, Overlay sau

List. Heat genereazã imagini colorând

zonele în care utilizatorii au efectuat

click-uri. Vei ºti astfel care au fost

punctele de atracþie ºi ce nu a prea stâr-

nit interesul vizitatorilor paginii tale.

Overlay îþi furnizeazã informaþii detalia-

te despre fiecare element al paginii, iar

List informaþii despre numãrul de click-

uri, procentele ºi generarea unei liste pe

care o poþi edita într-un program Office.

http://crazyegg.com

SSccoorr:: �����

1188..  TToopp  110000  iinntteerrnnaaþþiioonnaall

Nu se putea ca la un moment dat sã

nu se întocmeascã ºi topuri ale celor mai

bune site-uri de pe Internet. Desigur cã

s-ar putea spune cã un asemenea top

este subiectiv, însã autorii lui, Allan

Hoffman si Scott Blanksteen sunt per-

soane cu experienþã în jurnalism, afa-

ceri, IT ºi dezvoltare web. Ideea care 

s-a urmãrit a fost cât se poate de simplã

ºi de practicã: în loc sã navighezi pe mii

de site-uri ºi sã te simþi rãtãcit ºi frustrat

cã nu gãseºti informaþie utilã ºi de cali-
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tate, Web 100 îþi propune 100 de site-uri

împãrþite pe categorii precum distrac-

þie, afaceri, ºtiri, sport, artã, calculatoa-

re, educaþie etc.

Astfel, conform acestui site, primele

10 locuri ale acestui top sunt ocupate

acum de:

1. CCNNEETT - wwwwww..ccnneett..ccoomm

2 . FFlliicckkrr - wwwwww..fflliicckkrr..ccoomm

3 . EESSPPNN - wwwwww..eessppnn..ccoomm

4. NNaattiioonnaall  GGeeooggrraapphhiicc  OOnnlliinnee -

wwwwww..nnaattiioonnaallggeeooggrraapphhiicc..ccoomm

5 . SSllaattee - hhttttpp::////ssllaattee..ccoomm

6. AAmmaazzoonn - wwwwww..aammaazzoonn..ccoomm

7. ZZDDNNeett - wwwwww..zzddnneett..ccoomm

8. eeBBaayy - wwwwww..eebbaayy..ccoomm

9. CCNNNN - wwwwww..ccnnnn..ccoomm

1100. E*Trade - hhttttppss::////uuss..eettrraaddee..ccoomm//

ee//tt//hhoommee

Fiecare dintre site-uri are o scurtã

descriere în limba englezã ºi momentan

nu se acceptã modificãri ale topului în

urma unor propuneri ale utilizatorilor,

aºa cã dacã te gândeai sã-þi propulsezi

"ideea" în acest top, mai ai de aºtep-

tat...

www.web100.com

SSccoorr:: �����

1199..  TToopp  110000  rroommâânneesscc  

Dacã cei de peste hotare au un top al

lor, noi de ce nu am avea? Top100.ro

este un fel de echivalent al web100.com,

cu câteva "mici-mari" diferenþe. ªi în

acest caz avem un clasament general ºi

clasamente pe categorii, calcu-

latoare&Internet, ºtiri&massmedia, edu-

caþie&învãþãmânt, divertisment, pagini

personale, artã&culturã,

afaceri&comerþ, sport&outdoor, "eng-

lish content" ºi diverse. Diferenþa prin-

cipalã constã în modul de votare: locul

unui site în top este decis de numãrul

voturilor utilizatorilor care se acordã

(nu se acordã) în momentul în care intri

pe o paginã înscrisã în top (probabil cã

ai intrat pe anumite site-uri care îþi

cereau "sã le votezi" în top100). Dacã

doreºti ca ºi site-ul tãu sã fie votat ºi sã

aparã în acest top va trebui sã introduci

în pagina ta urmãtorul cod:

Pentru vot:

<a

href="http://www.top100.

ro/cgi-

bin/vote.cgi?id=IDENTI-

FICATOR">

<img src="imagine.gif-

imagine pe care o dori-

ti" border="0"></a>

sau

<form

action="http://www.top10

0.ro/cgi-bin/vote.cgi">

<input type="hidden"

name="id" value="IDENTI-

FICATOR">

<input type="image"

src="imagine.gif-imagine

pe care o doriti" bor-

der="0">

</form>

Ca sã stiþi pe ce poziþie sunteþi intro-

duceþi:

<img src=

"http://www.top100.ro/

cgi-bin/nrintop.cgi?id=

IDENTIFICATOR">

Personal, eu nu prea am mare încre-

dere în acest top, mai ales cã s-a dove-

dit un sistem care poate fi destul de uºor

pãcãlit. Conform celor apãrute pe

top100.ro, la un moment dat un site avea

mai multe voturi decât vizitatori... :).

Pentru mai multe detalii acceseazã pagi-

na cu regulamentul.

www.top100.ro

SSccoorr:: �����

2200..  MMiiccii  uuttiilliittaarree  
ddee  ssiisstteemm  ººii  rreeþþeeaa

De multe ori ne trezim în situaþia în

care am avea nevoie de mici informaþii

despre sistemul nostru sau conexiunea

la Internet, însã nu dispunem de utilita-

rele necesare. În continuare am alcãtuit
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o "compilaþie" de astfel de programe ºi

link-uri care îþi vor fi cu siguranþã de

folos:

NNeettLLiimmiitteerr - wwwwww..nneettlliimmiitteerr..ccoomm -

un program gratuit care monitorizeazã

traficul în reþea, spunându-þi câþi MB

descarcã sau încarcã o aplicaþie.

Versiunea plãtitã îþi permite ºi sã limi-

tezi o aplicaþie care consumã prea mult

din lãþimea de upload sau download.

wwwwww..iipp--aaddrreessss..ccoomm - un site unde

afli într-o secundã adresa IP externã a

calculatorului tãu.      

CCyybbeerrLLiinnkk advisor - un mic progrã-

mel pe care îl gãseºti la adresa

wwwwww..ccyybbeerrlliinnkk..ccoomm ºi care îþi va spune

dacã sistemul tãu este pregãtit sã rule-

ze filme la calitate HD (poþi sã scanezi

calculatorul pentru suport Blu-Ray DVD

sau HD DVD).

""VViitteezzoommeettrruu""  ppeennttrruu  IInntteerrnneett  - în

cazul în care vrei sã afli exact ce lãþime

de bandã (viteza în KB) are conexiunea

ta la Internet, site-ul mcaffe îþi dã aceas-

tã posibilitate prin intermediul adresei

hh tt tt pp :: // // uu ss .. mm cc aa ff ee ee .. cc oo mm // rr oo oo tt //

ssppeeeeddoommeetteerr..  

AAdd--AAwwaarree - este un produs al compa-

niei americane LavaSoft, gratuit pentru

uzul non-comercial. Este cel mai bun

program gratuit care detecteazã ºi înde-

pãrteazã spyware-ul ºi adware-ul din

calculator.

SSccoorr:: �����

2211..  PPaazznniiccii  ppeennttrruu  PPCC

Dacã la un moment dat am pomenit

despre un program anti-virus, ºi un ast-

fel de program ar fi suficient pentru

marea majoritate a utilizatorilor, cei

care doresc mai mult de atât pot sã-ºi

instaleze ºi un firewall. Am sã amintesc

în continuare douã programe gratuite

(parþial gratuite) de acest tip. 

Probabil cel mai performant dintre

toate este Comodo Firewall - www.per-

sonalfirewall.comodo.com - (fiind de

fapt ºi alegerea mea personalã).

Caracteristicile principale ale acestui

program sunt buna concepere ºi siste-

mul performant de detecþie a intruºilor.

Un alt avantaj este suportul pentru ICS

(Internet Connection Sharing), iar la

minusuri aº putea menþiona faptul cã

este destul de "alarmant", mai ales la

început pânã învaþã regulile ºi permisii-

le ºi cã au existat la un moment dat con-

flicte cu alte programe de securitate

(problemã care se pare însã cã a fost

remediatã în ultimele versiuni).

KKeerriioo  PPeerrssoonnaall  FFiirreewwaallll -

wwwwww..kkeerriioo..ccoomm - este un program desti-

nat utilizatorilor începãtori spre medii,

simplu de folosit ºi fãrã probleme majo-

re. Versiunea gratuitã ºi cea plãtitã sunt

una ºi aceeaºi, însã dupã 30 de zile anu-

mite funcþii avansate vor fi dezactivate

dacã nu cumperi programul.

SSccoorr:: �����

Articolul continuã în numãrul 

urmãtor (My COMPUTER nr.41)… 

Laurenþiu Bancu



SSccuummmmVVMM aduce aventura 
pe PocketPC
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S
unt sigur cã nu mulþi dintre voi nu

aþi auzit de ScummVM... mai ales

voi cei din generaþia nouã care 

v-aþi nãscut în perioada controversatei

revoluþii din '89. În zilele noastre,

puºtanii se joacã mai tot timpul pe

Internet: Warcraft Frozen Throne, World

of Worcraft etc. ºi nu le mai pasã de jocu-

rile "vechi ºi bune" de odinioarã. 

ScummVM este un emulator creat în

special pentru fanii jocurilor "adventu-

re" sau "quest" care erau în mare vogã

în urmã cu aproape un deceniu. Dacã

totuºi sunteþi persoane pe care vã preo-

cupã mai mult sã vã folosiþi intelectul,

imaginaþia ºi de ce nu... sã ºi învãþaþi

puþinã englezã în timp ce vã jucaþi, ar fi

bine sã aruncaþi cu privirea puþin ºi spre

jocurile clasice de la Lucas Arts. Printre

acestea s-ar numãra faimoasele:

Monkey Island (3 episoade), Indiana

Jones, Day of the Tentacle, Sam & Max

Hit the road, Full Throttle ºi multe alte-

le. Jocurile de acest gen erau foarte

populare la acea vreme ºi cu încredere

vã spun cã panã în ziua de azi sunt iubi-

te ºi apreciate de fani. Încercaþi-le!

poate cine ºtie, vã veþi da ºi voi seama

despre ce vorbesc când numesc astfel

de jocuri "geniale".

Emulatorul ScummVM ºi-a primit

numele de la "Script Creation Utility for

Maniac Mansion" care era un progrãmel

fãcut special sã poatã rula jocul Maniac

Mansion tot de la Lucas Arts, dar care a

fost apoi modificat ºi folosit pentru a

permite rularea tuturor jocurilor de

aventurã de la Lucas, astãzi ajungându-

se ca el sã suporte aproape orice joc

quest care a fost popular cândva.

De ce trebuie totuºi sã folosiþi

ScummVM pentru a rula aceste jocuri? 

Pentru cã majoritatea jocurilor de

aventurã nu au fost concepute pentru

sistemele de operare moderne ca ºi

Windows XP prin urmare fãrã emulator

JOCUL SECRET on Monkey Island pe un telefon Nokia

DAY OF THE TENTACLE pe un telefon folosind ScummVM

SAM & MAX pe un Motorola A780 

DAY OF THE TENTACLE  pe un PDA-phone Xda 

FIGURA 1 Lista compatibilitãþii OS-urilor
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nu le puteþi folosi. Ce este mai impor-

tant, este faptul cã lista compatibilitãþii

programului ScummVM cu sistemele de

operare este foarte stufoasã, dacã îl

compilaþi cum trebuie cu librãriile SDL..

teoretic, este suportat pe orice platfor-

mã existentã la ora actualã. Lista com-

patibilitãþii OS-urilor aratã în felul urmã-

tor: (vezi figura 1).

Din Figura 1 vã puteþi da seama cã

ScummVM este suportat ºi de sistemele

de operare Symbian pe care le utilizea-

zã telefoanele mobile de ultimã genera-

þie. 

De asemenea PSP-urile sunt ºi ele

suportate dar ºi PocketPC-urile indife-

rent dacã folosesc PalmOS, WindowsCE,

sau Linux. Partea deºteaptã a softului

ScummVM este cã el înlocuieºte doar

fiºierul executabil al jocului original,

reuºind astfel sã facã jocul rulabil pe

platforme ºi sisteme de operare pentru

care nu a fost conceput. 

Am norocul sã fiu posesorul unui

PocketPC dotat cu ecran color de rezo-

luþie 320x240 pixeli. Este un model

puþin mai vechi, dar vã rog sã mã credeþi

când vã spun cã jocurile de la Lucas Arts

aratã ºi se miºcã bestial pe el. În ziua de

azi aproape orice desktop PC este înzes-

trat cu un monitor mare, gen 17 inci sau

mai mult... ceea ce nu prea vine în ajuto-

rul detaliului grafic specific unui joc

"oldschool" cum ar fi Indiana Jones and

The Fate Of Atlantis. Pe vremea apariþiei

lui, jocul era destul de frumuºel pe moni-

toarele de 14 inci însã acum, dacã-i vezi

pixelii cu suprafaþa de un centimetru

pãtrat parcã îþi vine pofta sã fugi nu se

te apuci de jucat. 

Pe un Pocket PC lucrurile stau total

diferit. Rezoluþia ecranului este micã,

dar pixelii fiind foarte mici, toate imper-

fecþiunile graficii dispar ca prin minune,

iar grafica pare fãrã cusur. Priviþi poze-

le dacã nu vã vine sã credeþi.

Doresc sã menþionez cã echipa care

a creat programul ScummVM nu doreºte

sã încurajeze pirateria software, deci ar

fi bine sã vã bucuraþi de jocurile de aven-

turã doar dacã le-aþi cumpãrat în preala-

bil. Eventual, dacã nu reuºiþi sã gãsiþi 

cd-ul cu Monkey Island care s-a rãtãcit

acum vreo 10 ani prin vreun loc prãfuit,

puteþi încerca sã-l descãrcaþi de pe E-

mule, dar este foarte important sã fiþi

siguri cã aþi achiziþionat acel joc la un

moment dat. Nu de alta... dar altfel veþi

deveni ºi voi niºte "piraþi" asemenea lui

Guybrush Threepwood din Monkey

JOCUL MONKEY ISLAND   de la Lucas Arts pe un Compaq iPAQ emulat cu ScummVM INDIANA JONES and the fate of Atlantis rulat prin ScummVM 

INTERFAÞA SCUMMVM - meniu principal MENIUL Edit Game
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Island ºi adevãrat vã spun cã "a fi pirat"

nu prea mai este la modã în zilele 

noastre. Oricum, puþin le mai pasã mari-

lor companii de niºte jocuri care au vârs-

ta de peste un deceniu, însã ce este

sigur, este sigur... aºa cã, Pãziþi-vã!

Instalarea programului pe PocketPC

nu este mare filozofie. Trebuie doar sã

intraþi în secþiunea download a site-ului

hhttttpp::////wwwwww..ssccuummmmvvmm..oorrgg//ddoowwnnllooaaddss

..pphhpp, sã aveþi grijã sã descãrcaþi versiu-

nea corespunzãtoare tipului de sistem

de operare care ruleazã pe computerul

vostru de buzunar, îl copiaþi pe memoria

flash a acestuia folosind Active Sync sau

orice alt soft proprietar de acest gen, îl

lansaþi.. ºi gata. De asemenea tot pe

acelaºi card copiaþi în Pocket PC ºi jocul

preferat, pe care apoi îl puteþi încãrca ºi

lansa în ScummVM. 

MMeenniiuull

Pentru a accesa ScummVM pe

Pocket PC trebuie în primul rând sã fa-

ceþi dublu clic pe fiºierul executabil din

directorul programului pe care l-aþi copi-

at undeva în memoria pocket pc-ului

folosind modalitatea prezentatã mai

devreme. Odatã lansat, meniul principal

ar arãta ca în figurã ºi va conþine numã-

rul versiunii de ScummVM instalate, data

ºi ora, lista jocurilor instalate ºi încãrca-

te, trei butoane de manipulare a jocuri-

lor instalate ºi încã patru butoane pen-

tru: ieºire din program, o prezentare

succintã a programului, opþiuni, ºi start

joc. 

Butoanele PocketPC-ului pot fi pro-

gramate din program pentru o mai

uºoarã manipulare a interfeþei jocului.

Se pot asocia butoanelor funcþii de gen

Load, Save, Quit, Options, Help, etc. 

Pentru a configura un joc, trebuie 

sã-l selectaþi, faceþi clic pe butonul Edit

Game dupã care în fereastra care apare

veþi putea opta sã modificaþi anumite

aspecte legate de grafica jocului, efec-

tele de sunet, muzicã ºi gestionarea

directoarelor jocului.

Dacã doriþi sã adãugaþi jocuri în lista

programului trebuie sã apãsaþi butonul

Add. Sunt disponibile douã modalitãþi de

adãugare de noi jocuri: 

-automatic scan

-manual browse directory

Prima modalitate vã lasã sã selectaþi

SCANAREA AUTOMATÃ a unui director pentru adãugarea de jocuri

MENIUL în timpul rulãrii jocului Indiana Jones

MODALITATEA MANUALÃ  de adãugare jocuri gen "browse"

INDIANA JONES  în modul "Portrait"
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directorul din care începe scanarea,

dupã care programul va cãuta ºi va

adãuga orice joc compatibil gãsit.

Modalitatea de cãutare manualã vã lasã

sã navigaþi prin copacul de directoare al

PocketPC-ului pânã la directorul jocului,

pe care trebuie sã-l selectaþi ºi sã-i daþi

OK. În fotografii se pot observa cele

douã jocuri încãrcate în lista ScummVM:

Indiana Jones and the fate of Atlantis ºi

Day of the Tentacle.

Odatã jocul pornit, dacã accesaþi

meniul ScummVM vor apãrea în caseta

de dialog butoanele de Load, Save, Quit,

Resume, Opþiuni ºi Ajutor. Load ºi Save,

probabil cã aþi ghicit, se referã la posibi-

litatea de salvare sau continuare a jocu-

lui de la un anumit punct. Implicit pro-

gramul înregistreazã salvãrile în direc-

torul curent ulterior putându-se modifi-

ca aceastã cale dupã bunul plac al utili-

zatorului. 

Apãsând butonul Opþiuni se poate

configura nivelul volumului pentru muzi-

cã, efecte de sunet ºi vocile personaje-

lor din joc, în cazul în care jocul le are

incluse. Existã ºi posibilitatea de a afiºa

subtitrãrile replicilor din joc, care sunt

foarte utile în cazul în care difuzorul

PocketPC-ului (sau al telefonului) pe

care ruleazã jocul nu este destul de per-

formant pentru a reda cu claritate voci-

le sau dacã jocul nu are capabilitãþi de

speech (voci).

Emulatorul are ºi opþiunea de a

schimba orientarea jocului în format

portret sau landscape... în landscape,

pãrerea mea, aratã super miºto. Tot ce

trebuie sã faceþi pentru a "switch-ãli"

între cele douã moduri de vizualizare

este sã faceþi clic (sau sã atingeþi mai

exact) pe simbolul cu maimuþica din

stânga logo-ului ScummVM.

Jocurile suportate de ScummVM

alcãtuiesc o listã destul de lungã. Printre

cele mai cunoscute ºi mai apreciate se

aflã urmãtoarele.

Dupã cum observaþi din lista de mai

sus, jocurile disponibile pe ScummVM nu

sunt puþine. Vã avertizez însã! Ar fi bine

sã aveþi un card de memorie de cel puþin

un giga, pentru cã anumite jocuri, gen

Broken Sword ocupã sute de MB dacã

pãstraþi ºi speech-urile. Personal, mi-aº

cumpãra un card SD de 2 Giga, l-aº umple

cu o duzinã din jocurile mele favorite ºi

cu siguranþã nu m-aº mai plictisi în tim-

pul unei cãlãtorii lungi cu trenul sau 

într-o zi ploioasã petrecutã în concediu

la munte. Dacã mã gândesc mai bine,

poate totuºi nu este prea sãnãtos sã uti-

lizez calculatorul ºi în concediu.. sau nu?

Cãtãlin Buzlea

catalin@myc.ro

Compatibilitatea jocurilor de la Sierra AGI 

www.myc.ro

Numele intreg al jocului Numele scurt al jocului % Complet
The Black Cauldron Bc 90%
Gold Rush! goldrush 90%
King's Quest I Kq1 90%
King's Quest II Kq2 90%
King's Quest III Kq3 90%
King's Quest IV Kq4 90%
Leisure Suit Larry in the Land of the Lounge Lizards Lsl1 90%
Mixed-Up Mother Goose mixedup 90%
Manhunter 1: New York mh1 90%
Manhunter 2: San Francisco mh2 90%
Police Quest I: In Pursuit of the Death Angel pq1 90%

Space Quest I: The Sarien Encounter sq1 90%

Space Quest II: Vohaul's Revenge sq2 90%
Fanmade Games agi-fanmade 80%
Troll's Tale troll 80%

Tabel compatibilitate pentru jocuri de la diverºi producãtori

www.myc.ro

Numele întreg al jocului Numele scurt al jocului % Complet
Bargon Attack bargon 95%
Beneath a Steel Sky sky 98%

Broken Sword 1: The Shadow of the Templars sword1 98%

Broken Sword 2: The Smoking Mirror sword2 98%

Elvira - Mistress of the Dark elvira1 90%

Elvira II - The Jaws of Cerberus elvira2 50%

Flight of the Amazon Queen queen 98%
Future Wars fw 80%
Gobliiins gob1 95%
Gobliins 2 gob2 95%
Goblins 3 gob3 90%

I Have No Mouth, and I Must Scream ihnm 80%

Inherit the Earth: Quest for the Orb ite 95%

Nippon Safes Inc. nippon 70%
Simon the Sorcerer 1 simon1 95%

Simon the Sorcerer 2 simon2 95%

Simon the Sorcerer's Puzzle Pack - D.I.M.P. dimp 70%

Simon the Sorcerer's Puzzle Pack - Jumble jumble 70%

Simon the Sorcerer's Puzzle Pack - NoPatience puzzle 70%

Simon the Sorcerer's Puzzle Pack - Swampy Adventures swampy 70%

The Feeble Files feeble 95%

The Legend of Kyrandia kyra1 80%

Touche: The Adventures of the Fifth Musketeer touche 75%

Ween: The Prophecy ween 95%

- INDIANA JONES  reprezentat "Landscape"CASETA  de dialog opþiuni

Compatibilitatea jocurilor de la LucasArts 

www.myc.ro

Numele intreg al jocului Numele scurt al jocului % Complet
Maniac Mansion Maniac 90%
Indiana Jones and the Last Crusade indy3 90%
Loom Loom 95%
The Secret of Monkey Island Monkey 95%
Monkey Island 2: LeChuck's Revenge monkey2 95%
Indiana Jones and the Fate of Atlantis Atlantis 95%
Day of the Tentacle Tentacle 95%
Sam & Max Hit the Road Samnmax 95%
Full Throttle Ft 90%
The Dig Dig 90%
The Curse of Monkey Island Comi 90%
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3M companie de dischete, acum de mãºti....

O PISICUÞÃ cu forme de pig

UNII DINTRE NOI au hobby-uri dubioaseIDEE pentru metroul din Bucureºti

ACUM SUNT SIGUR, cã v oi recepþiona toate posturile TV
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Am cumpãrat ieri revista nr. 38

(septembrie), lucru care m-a luat oare-

cum prin surprindere pentru cã deºi

trecusem ieri prin forum n-am gãsit nici

un anunþ nou. Probabil cã de aceastã

datã s-a respectat oarecum data?

Oricum sã revenim la revistã.

Ei da, se vede cã s-a muncit

mult acolo în redacþie. Foarte

interesantã secþiunea de

INFO (chiar nu mai citisem

nicãieri cã Microsoft are

intenþia sã lanseze un

SP3), secþiunea hard-

ware, aºa cum am înce-

put sã mã obiºnuiesc, e

largã ºi interesantã,

bine alcãtuitã. 

Excelent artico-

lul despre comerþul

on-line. Am obser-

vat cã e serial ºi

am dedus cã în nr.

viitor vor urma procesoarele AMD, apoi

ce aþi zice de RAM? 

Un nou articol din seria

"Socializarea prin..." foarte bun.

Test\Hardware - mi-a plãcut cã mai

existã cineva care se gândeºte ºi la noi

cei care nu ne putem permite plãci

video care sã coste cât umilul nostru

calculator. Interesantã abordarea arti-

colului cu instalarea unei distribuþii

Linux. 

Poate cã ar fi bine venit ºi un arti-

col cu configurarea lui. Totuºi nimic

despre distribuþia inclusa pe DVD. Mi-a

plãcut articolul despre regiºtrii, deºi e

pentru începãtori l-am citit cu plãcere.

E plãcut sa citeºti articole bine fãcute.

Da, de data asta

aþi reuºit. O

revistã pe

care am citit-o

cu mare plãce-

re, interesantã, cu articole bine scrise.

Bine structuratã pe secþiuni. 

Totuºi, cârcotaº cum sunt, consider

încã secþiunea hardware prea mare. 

Am sã închei aici "micul" meu

comentariu cu urarea : "Þineþi-o tot

aºa", Ge0rge.

Ge0rge, ce mai... trecem la treabã.

În nr. 40 o sã prezentãm douã distribu-

þii Linux, ºi se vor gãsi pe DVD-ul re-

vistei. În nr. 39 a fost prezentatã o dis-

tribuþie Linux. 

Da, recunosc, din nou secþiunea

hardware ocupã cel mai mult spaþiu în

revistã. Din pãcate acest aspect o sã-l

rezolvãm pe parcurs, oricum în princi-

piu lunã de lunã vom avea la secþiunea

prezentãri cel puþin 10 pagini de hard-

ware (gadget-uri),

urmatã de testele hardware

care ºi ele vor ocupa 10 pagini. Deci cel

puþin 20 de pagini de hardware vom

avea lunã de lunã. Aici sincer nu vreau

sã mai fac modificãri. 

Insã dupã cum am observat, de fie-

care datã am depãºit cele 20 pagini de

hardware, repet voi încerca pe parcurs

sã menþin "limita hardware" la 20 - 26

pagini. 

Legat de apariþia revistei pe piaþã,

ce pot sã vã spun este cã încercãm sã

fim cât mai punctuali cu termenul de

apariþie, ºi sã fie chiar un pic mai rapid.  

Pe de altã parte vom mãri formatul

revistei, însã acest aspect pot sã spun

cã nu va fi vizibil, pentru cã se va mãri

cu 2-3 cm în lungime, cred. Iarã câteva

aspecte pe care nu le cunosc cu sigu-

ranþã ºi va mai dura ceva

timp pânã le voi afla

cu exactitate. 

A r t i c o l u l

"Preþurile proce-

soarelor AMD în

varianta Online (Par-

tea a II-a)" se regãseºte

în nr. 40, ºi va fi urmat de

cel cu memorii RAM. 

Aºadar toate obiecþiile ºi

problemele, le aºtept cu multã

plãcere la adresa de e-mail

dorel@myc.ro, 

toate cele bune, 

Dorel Puchianu jr.

redactor-ªef

Poºta Redacþiei



1. Cum consideri acest numãr al revistei MMyyCC?

F. bun Bun Mulþumitor Slab

2. Ce apreciezi cel mai mult la DVD-ul cadou?

Interfaþa Diversitatea

Cantitatea Calitatea 

3. Care articol(e) þi-au plãcut cel mai mult?

_______________________________________________

4. Care articol(e) þi-au displãcut cel mai mult?

_______________________________________________

5. Ce teme ai prefera sã citeºti mai des în MMyyCC?

_______________________________________________

6. Ce ai dori sã mai conþinã DVD-ul cadou?

_______________________________________________

7. Din ce localitate ai cumpãrat MMyyCC?

_______________________________________________

8. Se gãseºte MMyyCC la chioºcul tãu preferat?

Da, întotdeauna Nu 

Da, dar sunt puþine exemplare

8. Softul tãu preferat

_______________________________________________

9. Ce rubricã ai mai dori sã conþinã MMyyCC?

_______________________________________________

10. Cât eºti dispus(ã) sã plãteºti pentru un 
program full version original care sã nu 
depãºeascã dimensiunea de stocare a unui DVD?

20-30 lei 30-50 lei 

50-70 lei Peste 70 lei 

11. Cum ai aflat despre revista MMyyCC?

Radio, TV Ziare, Reviste Internet

Chioºcuri de presã Prieteni, cunoºtinþe 

12. Sistemul tãu are urmãtoarea configuraþie:

__________________________________________________

13. În urmãtoarele 6-12 luni doreºti sã îþi upgradezi
sistemul sau sã-þi cumperi unul nou:

Da Nu

14. Eºti conectat la Internet prin:

cablu dial-up radio GPRS CDMA

15. Cum apreciezi ºtirile zilnice de pe wwwwww..mmyycc..rroo:

utile inutile interesante neinteresante 

Alte observaþii despre situl wwwwww..mmyycc..rroo: 

__________________________________________________

__________________________________________________

16. În domeniul IT, pasiunile tale sunt:

__________________________________________________

17. Propunerea ta pentru TToopp  MMyyCC

(cel mai bun articol din acest numãr):

__________________________________________________

MMyyCCââººttiiggãã  ::  Completeazã chestionarul de mai jos ºi trimite-l pe adresa redacþiei pentru a participa
la extragerea unuia din cele 44 AABBOONNAAMMEENNTTEE  ppee  44  lluunnii la revista MyComputer!

NNuummee//PPrreennuummeellee:: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AAddrreessaa:: LLooccaalliittaatteeaa ________________________________________________________________________________________    JJuudd..________________________________________________________________________________________  SSttrr..__________________________________________________________________________________________________________  NNrr.. ____________________________

BBll..__________________AApp..______________CCoodd  ppooººttaall::________________________________________________TTeelleeffoonn//MMoobbiill::  ______________________________________________________________________________________________________  DDaattaa//lluunnaa//aannuull  nnaaººtteerriiii::  ______________//________________//________________

EE--mmaaiill ____________________________________________________________________________________________________________________________________________      SSttuuddiiii__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NNrr..  mmeemmbbrriilloorr  ffaammiilliieeii::  ________________________________  VVeenniitt//lluunnãã________________________________________________________________________________
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